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چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

٢٢ بهمن، فروريزی توهمات !

سنگ بزرگ عالمت نزدن است!

٨ مارس روز جهانی 
زن گرامی باد !

بهاران خجسته باد !
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صفحه ١۴

ازهر دری 
سخنی
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رويزيونيسم ُپست مدرن، 
اخالل گرعمده!
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مالحظاتی درباره 
اسالم بنيادگرا
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امپرياليسم 
و جنگ !
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تشکل  چهار   ،١٣٨٨ ماه  بهمن  در٢١ 
اتوبوس  واحد  شرکت  سنديکای  کارگری: 
کارگران  سنديکای  حومه،  و  تهران  رانی 
اتحاديه  تپه،  هفت  نيشکر  صنعت  و  کشت 
آزاد کارگران، انجمن صنفی کارگران برق 
و فلزکار کرمانشاه طی بيانيه ی مشترکی بعد 
انقالب  در  ايران  کارگر  طبقه  نقش  بيان  از 
بهمن ٥٧ و تاکيد براين که اکنون" کارگران 
به جرم تشکل خواهی و خواست يک زندگی 
انسانی درپشت ميله های زندان بسرمی برند" 
و اين که " ماميليونها انسانيم، ما توليدکنندگان 
تمامی ثروت و نعمات موجود هستيم، چرخ 
ماست"،  دردستان  درجامعه  زندگی  و  توليد 
خود  حداقلی  خواستهای  بند،"رئوس   ١٠ در 
خواستار  و  داشته  اعالم  زير  شرح  به  را" 
شدند: آنها  همه  شرط  و  قيد  بی  تحقق 

قيد  بی  شناختن  رسميت  به  ١ـ 
مستقل  ايجادتشکلهای  شرط  و 

 ، تجمع ض، ا عتر ا ، ب عتصا ا ، ی گر ر کا
تحزب؛ و  مطبوعات  بيان،  آزادی 
فوری  آزادی  و  اعدام  مجازات  لغو  ٢ـ 
کارگری  فعالين  کليه  شرط  و  قيد  بی 
زندان؛ از  اجتماعی  جنبشهای  ديگر  و 
٣ـ افزايش فوری حداقل دستمزدها براساس 
اعالم نظر خود کارگران ازطريق نمايندگان 
کارگری؛ عمومی  درمجامع  آنها  منتخب 

٤ـ طرح هدفمندکردن يارانه ها بايد متوقف و 
دستمزدهای معوقه کارگران بايد فورا و بی 
قيد و بی هيچ عذر و بهانه ای پرداخت گردد؛
و  کارگران  برای  شغلی  امنيت  تامين  ٥ـ 
موقت  قراردادهای  لغو  مزدبگيران،  تمامی 
و سفيدامضاء، برچيده شدن کليه ی نهادهای 
و  تدوين  و  کار  درمحيط  دولتی  ساز  دست 
مستقيم  دخالت  با  جديد  کار  قانون  تصويب 
نمايندهای منتخب مجامع عمومی کارگران؛
بقيه در صفحه دوم

و  تشکلها  نبودند  کم  چپ  نيروهای  درميان 
پس  که  دموکراتيکی  جنبش  به  که  افرادی 
از ٢٢ خرداد١٣٨٨ دراعتراض به تقلبهای 
 ١٦ و  آبان   ١٣ در  و  شده  شروع  انتخاباتی 
بود،  گرفته  اوج  (عاشورا)  دی   ٦ و  آذر 
ُپربها داده و چنين می پنداشتند که "ترن اين 
و  کند"!  می  حرکت  ترمز  بدون  نيز  جنبش 
پس از ٢٢ بهمن دچار نوعی سرگيجه شده 
و ازکنارمسئله گذشتند، بدون اين که تحليلی 
همه جانبه از علل عدم موفقيت اين جنبش در 
دست  که  نيز  برخی  بدهند.  ارائه  بهمن   ٢٢
به تحليل زدند علت العلل ناکامی اين جنبش 
زدند. راهه  بی  به  و  نکرده  ترسيم  دقيقا  را 

کمونيست  حزب  رفقای  ازجمله 
مائوئيست)،  ـ  لنينيست  ـ  ايران(مارکسيست 
 ٢٢ های  "آموزه  نام  به  ای  نوشته  طی 
 ٢٢" نوشتند:  بهمن  در٢٦   ،١٣٨٨ بهمن 
رفت".  پيش  انتظارهمگان  خالف  بهمن 

چه خوب می بود که اين رفقا برای توجيه 
به  را  گان"  "همه  پای  جنبش،  موفقيت  عدم 
توهمی  دچار  خود  اگر  و  کشيدند  نمی  ميان 
"خالف  نوشتند:  می  بودند  زمينه  دراين 
انتظارما پيش رفت". آنها درادامه افزودند: 
انقالبی  پتانسيل  که  است  اين  واقعيت  "اما 
مردم بيش از آن بود که آنروز به ميدان آمد 
و عوامل گوناگونی مانع از بروز اين ظرفيت 
انقالبی به شکل همه جانبه و قدرتمندی شد: 
واقعی  نظامی  حکومت  اعمال  عامل،  اولين 
بود... دومين ومهمترين عامل، عقب نشينی 
و سازش سياسی رهبران موج سبز با جناح 
غالب بود... سومين عامل، تطبيق استراتژی 
موسوم  ورشکسته  تاکتيک  با  ورشکسته 
عامل،  بود...چهارمين  تروا"  "اسب  به 
دراردوی  جدی  و  واقعی  ضعفهای  وجود 
جوی  و  درجست  باالخره  و  است...  مردم 

بايدکرد؟ بقيه در صفحه سومچه 

کارگران و زحمت کشان ايران؛
زنان  و دانش جويان مبارز؛

روشن فکران و مليتهای تحت ستم

جشن نوروز فرا می رسد و در سر زمين ما 
شود،  می  بيدار  زمستانی  خواب  از  طبيعت 
بر  تغيير  عزم  و  کند  می  تن  بر  نو  لباسی 
سردارد و با هر جوانه ی برگ و شکوفه ی 
گلی، طبيعت مستانه به ميدان می آيد و شور 

و شوقی به پا می کند.
را  تاب  و  پرتب  سالی  ما  ی  جامعه  اما  و 
نظام  که  هنوززخمهائی  و  ازسرگذرانده 
نه  گذاشته  جا  به  آن  بدن  بر  حاکم  طبقاتی 
تنهاالتيام نيافته اند، بلکه درسال جديد نياز به 

درمان بيشتری خواهندداشت. 
سرود  درسراسرايران  گذشت،  که  درسالی 
مشتی  وستم  استثمار  از  رهائی  و  آزادی 
بقيه در صفحه چهارم 

را  زن  روزجهانی  اسفند(٨مارس)   ١٧
امسال درشرايطی گرامی می داريم که زنان 
مبارز ايران در صف اول پيکار عليه ستم 
خاطر  به  و  مردساالری  و  ساالری  مذهب 
دست يافتن به آزادی و رهانی ازظلم و ستم 
قرون اعصارجامعه طبقاتی، قرارگرفته اند. 
دراين پيکارزنان آزاده و مبارز ايران امسال 
حماسه های به جا ماندنی و ثبت شده درتاريخ 
ازخود به جا گذاشته اند که اميد به مبارزه 
طالب  انسان  ميليونها  درقلب  را  پيروزی  و 
طبقاتی  استثمار  و  ازستم  رهائی  و  آزادی 

هرچه فروزانتر ساخته است.
زنان ايران دراين پيکار به حق خود درميدان 
نبرد خيابانی خون دادند، درزندانها شکنجه 
و  قرارگرفتند  جنسی  تجاوز  مورد  شدند، 

اوباشان  بقيه در صفحه پنجمتوسط 



صفحه ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

به  کارگران  بيکارسازی  و  اخراج  ٦ـ 
تمامی  و  گردد  متوقف  بايد  ای  هربهانه 
کسانی که بيکارشده اند و يا به سن اشتغال 
تازمان  بايد  هستند  کار  به  آماده  و  رسيده 
متناسب  بيکاری  بيمه  از  کار  به  اشتغال 
برخوردارشوند؛ انسانی  زندگی  يک  با 
نسبت  آميز  تبعيض  قوانين  فوری  لغو  ٧ـ 
و  کامل  برابری  تضمين  و  زنان  به 
مردان  و  زنان  حقوق  شرط  و  قيد  بی 
اجتماعی،  زندگی  های  عرصه  درتمامی 
خانوادگی؛ و  فرهنگی  سياسی،  اقتصادی، 
نشستگان  باز  تمامی  برخورداری  ٨ـ 
دغدغه  بدون  و  مرفه  زندگی  ازيک 
اقتصادی ورفع هرگونه تبعيض درپرداخت 
آنان  مندی  بهره  و  نشستگان  باز  مستمری 
درمانی؛ خدمات  و  اجتماعی  ازتامين 
ازموقعيت  جدای  بايد  کودکان  تمامی  ٩ـ 
جنسيت  نوع  والدين،  اجتماعی  و  اقتصادی 
مذهبی  و  نژادی  و  ملی  های  وابستگی  و 
بهداشتی  و  رفاهی  آموزشی،  امکانات  از 
شوند؛ برخوردار  رايگانی  و  يکسان 
اعالم  رسمی  تعطيل  بايد  مه  ماه  اول  ١٠ـ 
گردد و درتقويم رسمی کشور گنجانده شود 
و هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری 
گردد.(پايان) ملغی  روز  اين  مراسم 
از  که  هرانسانی  و  کمونيست  هر  برای 
استثمار و ستم و تبعيضهای گوناگون نژادی، 
جنسی، مذهبی، ملی، فرهنگی و غيره نفرت 
داشته و برای براندازی اين مناسبات ظالمانه 
تحقق  برای  حال  درعين  و  کند  می  تالش 
بخشيدن به اين خواسته ها، وضعيت سياسی، 
متخاصم  نيروهای  توازن  و  طبقاتی  آرايش 
را  وتير  درنظردارد  را  محکوم  و  حاکم 
درتاريکی رها نکرده و بوئی از استراتژی 
به  و  برده  طبقاتی  ی  مبارزه  تاکتيکهای  و 
تالش مبارزاتی کارگران ارزش قائل باشد، 
بايد به اين تشکلهای کارگری درود فر ستاده 
و از مطالبات آنها پشتيبانی نموده و درعين 
های  خواسته  به  حتا  که  شود  متذکر  حال 
نظام  حامی  اسالمی  رژيم  هم  اين  از  کمتر 
سرمايه داری تن نمی دهد. چرا که تن دادن 
سوآل  زير  با  است  معادل  خواستها  اين  به 
بردن حاکميت سرمايه داران و لذا تحقق اين 
حداقل مطالبات نيز مبارزه ای سرسختانه و 
تا به آخری را با نظام سرمايه داری طلب 
می کند و کارگران بايد خود را برای چنين 
نمايند. آماده  گی  زنده  و  مرگ  ی  مبارزه 

خرده  و  فکرزده  روشن  ی  درجامعه  اما 
بورژوای ايران، جائی برای اين مالحظات 
موجود  مشخص  مبارزات  روند  به  نيست. 

کارگران  که  مشقاتی  به  شود.  نمی  توجه 
از  حتا  ايران  کارگر  ی  طبقه  کال  و  فعال 
و  ماهها  برای  کارشان  مزد  دريافت  عدم 
هم  آنها   ٪١٠ حتا  و  کشند  می  رنج  سالها 
سهوتوجه  به  يا  عمد  به  نيستند،  متشکل 
ی  مبارزه  گود  درکنار  ای  عده  شود.  نمی 
دستور  و  نشسته  درايران  موجود  طبقاتی 
هرچه  گوئی  کنند.  صادرمی  را  کن  لنگش 
يا  و  شود  گفته  تر  تاب  و  پرآب  حرفها 
خواستهای استراتژيک طبقه ی کارگر، که 
تنها در يک پراتيک طوالنی قابل پياده شدن 
باشند، بالدرنگ مطرح گردند، از نظر اين 
جماعت عين حقيقت، قابل پياده کردن فوری 
و عين انقالب است. به ديگر سخن انقالبی 
انقالب  جای  به  خواهند  می  را  کاذب  گری 
نظرات  دربازار  پويا  و  زرنگ  ديالکتيکی 
عرضه کرده و تنور خود را گرم نگه دارند!

مطرج  کمونيستها  ازجانب  منشور  اين  اگر 
آن  نقد  و  داشت  اگر  و  اما  جای  شد،  می 
حقانيت می يافت. اما وقتی که از جانب چند 
تشکل علنی کارگری درايران، آن هم دراوج 
که  شود  می  طرح  برجامعه  حاکم  خفقان 
جنبش کارگری از فقدان وحدت و تشکل به 
شدت رنج می برد، رد آن و يا مقايسه کردن 
آن با "خواستهای پايه ای کارگران"(رجوع 
شود به "خبرنامه کارگری ـ کميته هماهنگی 
برای ايجادتشکل کارگریـ  سال دومـ  شماره 
٤٧ ـ جمعه ٣٠ بهمن ٨٨) نه تنها آموزنده 
مخرب  ناخواسته  يا  خواسته  بلکه  نيست، 
درمقابل  را  آنارشيستی  و  غلط  راه  است. 
خطی  چنين  چون  و  دهد  قرارمی  کارگران 
به نتيجه نمی رسد ـ کما اين که حضراتی که 
مايلند شوراهای کارگری درمفهوم واقعی آن 
يعنی "قدرت دوگانه" برای لغو کارمزدی از 
همين امروز تشکيل شده وبه پاخيزند، هنوز 
نتوانسته اند کارگران را دريک کارخانه يا 
با  که  کنند  متقاعد  صنعت  از  بخش  دريک 
شورا  اند،  داده  ارائه  ايشان  که  ای  برنامه 
تشکيل دهند! ـ جز دل سردی و سردرگمی 
و  نداشته  حاصلی  کارگر  ی  طبقه  درميان 
نفع  به  روانه  چپ  سياستهای  اين  درنهايت 
هرچقدر  که  چرا  شود.  می  تمام  حاکمان 
جنبش کارگری ايران از نظر نظری متشتت 
تر و از نظر تشکيالتی فرقه ای تر و اتميزه 
تر عمل کند، به مصداق "دزد بازار را آشفته 
می خواهد!"، از اين ناتوانی جنبش کارگری، 
انبارکردن  به  و  سودُجسته  داران  سرمايه 
نيروی  توسط  شده  توليد  اضافی  ارزش 
و  فقر  در  کارگران  و  دهند  می  کارادامه 
فالکت دست پا زده و می سوزند و می سازند. 
گرداننده  گوئی  ونقيض  ازضد  ای  نمونه  به 
کنيم: می  مختصری  اشاره  نشريه  اين  گان 

نازل  "تحقق   : آمده  فوق  نشريه  درسرمقاله 
ترين مطالبات نيز به  قدرت کارگران بستگی 
دارد. کارگری که قدرت متحد و متشکل شدن 
گرفتن  به  قادر  حتی  باشد،  نداشته  شورائی 
بنابراين  نيست...  هم  خود  معوقه  دستمزد 
برای  توانند  نمی  فوق  سنديکائی  تشکلهای 
ايران  کارگر  طبقه  ای  پايه  مطالبات  تقليل 
کنند". بهانه  را  کنونی  پراکندگی  و  ضعف 

ضرورت  درست  اصل  يک  از  نويسنده 
"قدرت کارگران"  حتا در"تحقق نازل ترين 
مطالبات" حرکت می کند که اگر به اين اصل 
عميقا اعتقاد داشته باشد، عقل سليم بايد حکم 
آنارشيستی  پيروخط  کارگران  اگر  که  کند 
"همه چيز ، يا هيچ چيز" نباشند و بخواهند 
"نازلترين مطالبات" روزخود راطلب کنند، 
اجبارا بايد خواستهائی را مطرح سازند که 
ی  درلحظه  شان  متشکل  و  متحد  قدرت  با 
کنونی تاريخی تطابق داشته باشد. بنابراين، 
فالن  چرا  که  اندازند  راه  بحث  و  جر  نبايد 
خواست پايه ای کارگران در بيانيه ی فوق 
مطرح نشده است. پس مقايسه ی خواستهای 
حداقلی فوق با خواستهای پايه ای حضرات 
انداختن  راه  دعوا  و  جنگ  يک  "خبرنامه" 
زرگری است و نه يک نقد اصولی و از همه 
بدتر کشاندن مقوله ی پيشرفته ی شوراهای 
درعين  سنديکاها   سطح  به  کارگری 
زدن  درجا  به  سنديکاها  نمودن  متهم  حال 
درخواستهای صرفا معيشتی و غيرسياسی!

ثانيا ادعا می شود که "بدون متحد و متشکل 
شدن شورائی" کارگران حتا "قادر به گرفتن 
حضرات  اگر  نيستند.  خود"  معوقه  دستمزد 
حتا به اخبارمبارزات کارگری که خود بارها 
برخی  باشند،  داشته  توجه  اند  کرده  درج 
غيرمتشکل  حتا  ها  کارخانه  ازکارگران 
دربرخی  اند  توانسته  اعتصاب  طريق  از 
شان  معوقه  مزدهای  توليدی  موسسات  از 
کنند،  دريافت  قسمی  يا  و  کامل  طور  به  را 
ريشه  طور  به  را  مشکل  اين  که  اين  بدون 
ای حل کرده باشند و نبرد با سرمايه داران 
دهند.  می  ادامه  زمينه  درهمين  هم  باز  را 
است. چوبی  پای  هم  استداللشان  اين  پس 

بر  تکيه  با  که  هستند  مدعی  آنها  سوما 
توان  می  شورائی"  متشکل  و  متحد  "قدرت 
يک  اينان  آيا  گرفت.  را  کارگری  مطالبات 
نشان  توانند  می  جهان  و  درايران  نمونه 
دهند که درشرايط حاکميت سرمايه داری با 
"قدرت متحد و متشکل شدن شورائی"، بدون 
سرنگونی اين حاکميت، کارگران حق خود 
را گرفته اند؟ مگر نه اين است که گرفتن حق 
کارگران درکليت اش جز با نفی تمام و کمال 
نظام سرمايه داری از طريق انقالب و کسب 
قدرت توسط کارگران، غير ممکن است. پس 

سنگ بزرگ... بقيه از صفحه اول
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است.   مادی  محمل  فاقد  هم  ادعا  اين 
کارگران  موجود  طبقاتی  درجنگ 
می توانند درمبارزه گاه پيروز شوند و گاه 
شکست بخورند و راه کسب قدرت آنان جهت 
رسيدن به حقوق پای مال شده شان نيز راهی 
پراز فراز و نشيب است و جاده ای راست و 
يک طرفه نيست و تا تحقق انقالب کارگری، 
درمقابل  "مشت  سياست  روزانه  کارگران 
نبرد  دراين  و  ببرند  پيش  بايد  را  مشت" 
گسترده  و  متحدتر  را  خود  صفوف  طبقاتی 
گردد.  آنان  نفع  به  قوا  توازون  تا  سازند  تر 
چهارما آنها تشکلهای بيانيه دهنده ی فوق را 
محکوم می کنند که چرا "تقليل مطالبات پايه 
ای طبقه  کارگر ايران" را ناشی از "ضعف 
تشکيالتی و پراکندگی" می دانند. به راستی 
که بايد چشمها را برای اثبات ادعاهای خود 
اظهاراتی  چنين  تا  بست  واقعيات  تمامی  به 
طبقاتی  از  اعم  جنگ،  دريک  نمود!  رابيان 
نقش  تشکل  و  نيرو  ازجمله  غيره،  و  ملی 
مهمی دارند؟ مگر خودتان يک سطر باالتر 
معوقه  مزدهای  گرفتن  حتا  که  ايد  ننوشته 
شورائی"  متشکل  و  متحد  "قدرت  نيازبه 
است  اين  مگرجز  هم  شورائی  تشکل  دارد؟ 
که تشکلی است که از يک درجه باالتری از 
آگاهی و انضباط نسبت به تشکل سنديکائی 
حرف  همين  اگر  چرا  پس  برخورداراست؟ 
دهيد  می  نسبت  شوراها  به  شما  که  را 
سنديکاهابزنند، رفرميست می شوند ولی اگر 
شما بزنيد انقالبی حرف زده ايد؟اگر نيروی 
درگرفتن  مهمی  نقش  تر  متشکل  و  تر  آگاه 
آن  دارد،  کارگران  ی  شده  پايمال  حقوق 
که  فوق  چهارتشکل  به  شما  ی  حمله  وقت 
نيست؟ معنا  بی  اند،  زده  را  حرف  اين 

را  کارگران  بتوانند  فوق  تشکلهای  اگر 
شما  کنند،  متشکل  و  متحد  بيانيه  سرهمين 
کرد  خواهند  هم  انقالب  که  باشيد  مطمئن 
داشت.  خواهند  برپا  را  شورائی  قدرت  و 
پيشرو  نيروی  تا  که  است  اين  واقعيت  اما 
و  نباشد  متشکل  و  متحد  کارگران  وآگاه 
به  لحظه  طبقاتی  بغرنج  مبارزه  درميدان 
شعارها  رادراتخاذ  کارگر  ی  طبقه  لحظه 
و  ننمايد  هدايت  روز  مناسب  تاکتيکهای  و 
ی  طبقه  ضدکارگری  سياستهای  درمقابل 
تاکتيکهای  و  سياستها  دارحاکم،  سرمايه 
ندهد و درعين حال  مباراتی مشخص ارائه 
باخود  را  کارگر  ی  طبقه  از  بزرگی  بخش 
هم راه ننمايد، تحقق خواستهای همين بيانيه 
اين  خود  و  خواهندماند  باقی  پادرهوا  نيز 
مانند. می  عاجز  آن  تحقق  از  هم  تشکلها 

تئوری  و  کارگری  پيشرو  و  آگاه  درجنبش 
سياستها  اين  که  سالهاست  علمی  کمونيسم 
دقيقا تنظيم شده و به صورت رهنمود وجود 

چنان  مدرن  پسا  رويزيونيسم  اما  دارند. 
بخش قابل مالحظه ای از نيروهای چپ را 
فريفته است که به جای برگشت به آموزشها 
کمونيسم علمی ازخود تئوری می بافند و به 
تشتت فکری و نهايتا سازمانی درميان جنبش 
کارگری دامن می زنند. کليه ی کمونيستهای 
پا  به  غلط  نظرات  اين  عليه  بايد  راستين 
خيزند و توجه داشته باشند که با "حلوا حلوا 
کردنهای آن چنانی دهانها شيرين نخواهند شد" 
و نظام سرمايه داری ايران و جهان زهرتلخ 
ريخت. خواهند  آنها  دهان  بر  را  شکست 
علمی  کمونيسم  پرافتخار  پرچم  زير 
را  رويزيونيستی  افکار  و  متحدشويم 
کارگری  جنبش  ازساحت  اشکالش  درتمامی 
بروبيم و از مبارزات کارگران و خواستهای 
کنيم! پشتيبانی  قاطعانه  آنها  حق  به 

ک. ابراهيم ـ ١٨ اسفند ١٣٨٨                         

 می نويسند: بدون جنبش کمونيستی قدرتمند نمی 
توان پاسخ صحيح و علمی به پرسشهای فوق 
داد. و اين پنجمين و کليدی ترين عامل است.

جنبشی  نتايج  از  واژگونه  است  تحليلی  اين 
دموکراتيک که بنابه توافق همه گان جنبشی 
گروههای  که  هرچند  ـ  خودی  خودبه  است 
مختلفی و ازجمله "اصالح طلبان" دربخشی 
ای  مالحظه  قابل  نفوذ  از  جنبش  بدنه  از 
برخورداربودندـ  و درتاريخ کمتربا جنبشهای 
خودبه خودی روبه رو بوده ايم که توانسته 
اند به پيروزی قابل مالحظه ای برسند. اين 
رهبری  تحليل  يادآور  چنين  هم  رفقا  تحليل 
به  عدم  که  است  مرداد   ٢٨ از  توده  حزب 
را  مصدق  و  ملی  بورژوازی  آمدن  ميدان 
ضدکودتا  به  را  شعار"کودتا  شکست  عامل 
مبدل می کنيم" که ُمبٌلغ آن بود، می دانست. 
به  و  آگاه  سياسی  نيروهای  حداقل،  پس 
خصوص کمونيستها نبايد به هنگام بروزعدم 
موفقيت درجنبشی توده ای، ضروری است 
که پيوسته درجريان شرکت درجنبش، به توده 
های شرکت کننده بگويند تحقق اين خواسته 
های جنبش نياز به عمل انقالبی تحت رهبری 
حاکمان  و  دارد  رژيم  سرنگونی  و  انقالبی 
که  را  امکاناتی  گی  ساده  به  نيستند  حاضر 
با دزديدن ثمرات مبارزاتی مردم درانقالب 
١٣٥٧ به دست آوردند به اين ساده گی از 
دست بدهند. و به طريق اولی حتا با شکست 
جنبش دچار سرگيجه گی نشده و احترام آنها 

درميان توده ها بازهم افزايش خواهد يافت.
قبل  ازمدتها  رژيم  که  اين  به  توجه  با  اما  و 
از ٢٢ بهمن اعالم کرده بود که با تمام قوا 
وارد ميدان خواهدشد و درتظاهرات قبلی نيز 
با تمام قساوت و بی رحمی عمل کرده بود 
سبز  جنبش  رهبران  که  اين  به  توجه  با  و 
مدتها قبل از ٢٢ بهمن زمزمه های سازش با 
حاکمان را پيش کشيده بودند، بنابراين جای 
تعجبی نبود که در ٢٢ بهمن همانند بچه های 
و صف  کنند  شرکت  زيردرتظاهرات  سربه 
معترضان  صف  از  بيشتر  هرچه  را  خود 
به حاکميت جمهوری اسالمی مجزا سازند. 
استراتژی  توانستند  نمی  اينان  بنابراين، 
وتاکتيک "اسب تروا" داشته باشند، چون که 
قصد جنگيدن با حاکمان را نداشتند. کما اين 
که مهدی کروبی دراطالعيه ای که درسوم 
است  شده  مدعی  صادرکرد،   ١٣٨٨ اسفند 
که " بدون دعوت جريانهای سياسی (بخوان 
حضورمردمی،  و  طلبان)  اصالح  دعوت 
راهپيمائی  به  امسال،  بهمن   ٢٢ راهپيمائی 
تبديل  امنيتی  و  نظامی  يگانهای  رمق  بی 
برداری  بهره  چنين  امکان  و  شد  می 
آمد". نمی  فراهم  ايشان  برای  تبليغاتی 

آنها  که  دهد  می  نشان  کروبی  ادعای  ابن 
درراهپيمائيها  شرکت  به  دعوت  ازمردم 
کردند، و نه اين که راهپيمائيها را با شرکت 
درآنها تبديل به تظاهرات ضد حاکمان بنمايند.
علت  دنبال  به  قراراست  اگر  ترتيب  بدين 
العلل و ضعف اصلی درجنبش دموکراتيک 
مطرح  نکته  چهارمين  بايد  برويم  موجود 
بيشتر  را  ها..."  "آموزه  دراعالميه  شده 
درستی  به  اگر  قراردهيم.  بررسی  مورد 
با  "مردم  اعالميه  اين  های  گفته  بنابر 
دشمنی روبرويند که از مراکز فرماندهی و 
ساختارهای سازمان يافته برخوردار بوده و 
توده های مردم از چنين مراکز و فرماندهی 
اند"،  محروم  يافته  سازمان  ساختارهای  و 
پس عقل سليم حکم می کند که برای ساختن 
چيزی  که  فرماندهی"  واحد  مرکز   " چنين 
جز ايجاد ستاد رزمنده سياسی پيشرو واحد 
پرولتاريا يعنی حزب کمونيست انقالبی واحد 
آگاه  عناصر  بايد  باشد،  نمی  سراسری  و 
گذارند،  پيش  قدم  عاجالنه  کارگر  ی  طبقه 
تا توده های مردم به جان آمده را در ميدان 
نقشه  و  برنامه  بدون  سهمگين  طبقاتی  نبرد 
چنين  که  زمانی  تا  و  نگذارند  درتشتت  و 
مناسباتی بين توده های کارگر و زحمت کش 
و تشکل رهبری کننده پيشرو کمونيستی(که 
باشد،  نيامده  وجود  به  موجودنيست)  فعال 
جنبش دموکراتيک مردم وجه المصالحه ی 

جناحهای مختلف طبقه حاکم خواهد شد.
اما دربيان اين واقعيت نيز اين رفقا هم 

٢٢بهمن... بقيه از صفحه اول
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راه با تشکلهای ديگری که خود را حزب 
دانند،  می  پرولتاربا  پيشرو  سياسی 
نشستن ميان دوصندلی را برگزيده و "کليدی 
ترين عامل" را درضعف جنبش، فقدان "جنبش 
کمونيستی قدرتمند" می دانند که بتواند "پاسخ 
بدهد! فوق"  پرسشهای  به  علمی  و  صحيح 
دموکراتيک  جنبش  که  ديديم  درباال  ما 
حيات  ادامه  به  قادر  انقالبی  رهبری  بدون 
نيست. به طريق اولی جنبش کمونيستی نيز 
قادر  پيشرو  و  انقالبی  واحد  رهبری  بدون 
نمی  علمی"  و  صحيح  "پاسخ  به  رسيدن  به 
باشد. کما اين که در٨ـ٩ ماه گذشته ديديم که 
برخی از مدعيان کمونيست از ابتدا  سياست 
درپيش  سکتاريستی  و  انزواطلبانه  انحرافِی 
گرفتند و طبقه کارگر را ازشرکت درجنبش 
ديگر  برخی  داشتند؛  برحذر  دموکراتيک 
سياست راست دنباله روی و ادغام درجنبش 
سبز را پيش بردند؛ برخی سياست نفی نقش 
عنصر آگاه را دربوق و کرنای خود دميدند 
و مدعی شدند که جنبش خودبه خودی نياز به 
رهبری واحد ندارد وخودکفا است؛  و برخی 
ديگر به درستی ضرورت شرکت درجنبش 
را باحفظ صف مستقل پرولتايا مطرح ساختند 
که با هدف آگاه کردن توده های شرکت کننده 
درجنبش و ارتقاء سطح خواسته های آن بود.

ای  تافته  نيز  کمونيستی  جنبش  ترتيب  بدين 
رهبری  ستاد  داشتن  بدون  و  نيست  جدابافته 
و  استراتژی  بردن  پيش  جهت  واحد  کننده 
قدر  همان  معين،  و  مشخص  تاکتيکهای 
درتشتت وبی موضوع است که جنبش خودبه 
خودی بدون رهبری انقالبی بدان دچاراست. 
جنبش توده ای اخير ايران نيز هم اکنون در 
گرداب نظرات متفاوت و ضد و نقيض دست 
و پا زده و جز ايجاد سردرگمی درمبارزات 
توده ای، کاری از پيش نبرده و نخواهدبرد. 
کافی است مجموعه شعارهائی که درجنبش 
به  تا  ازنظرگذراند  را  شدند  اخيرمطرح 
برد. پی  آن   اهداف  و  نظری  تشتت  عمق 
تمرکز  يعنی  خارجی  مادی  عامل  اگر  پس 
نيروی سرکوب گر و سازمان يافته ی حاکم 
را عمده در عدم پيشروی جنبش بدانيم، عامل 
ذهنی يعنی فقدان نيروی سياسی پيشرو بانفوذ 
و مبارز درصحنه که بتواند درپيشبرد مبارزه 
عليه رژيم تاکتيکهای مناسبی را اتخاذکند و 
توده های معترض را حول آنها متحدنمايد، 
ضعف عمده سياسی در ناکاميها بايد بدانيم. 
مبارزاتی،  درست  سياست  بدون  ومسلما 
درمبارزات  عملی  پيروزی  به  يابی  دست 
بدهد. روی  است  ممکن  ندرت  نيزبه 

فراموش نکنيم اين آموزش سترک تاريخی را 
که : " دشمن به شيوه خود می جنگد و ما به 
شيوه خود. ما زمانی که بتوانيم پيروزشويم، 

عقب  توانيم  نمی  که  زمانی  و  جنگيم  می 
می نشينيم"(مائو). درشرايطی که نيروهای 
کنند،  می  آرائی  صف  هم  درمقابل  نابرابر 
تاکتيک جنگ و گريز و حرکتهای پارتيزانی 
مناسب با جنبش زمينه هائی هستند که باعث 
می شوند جنبش به حالتی پاسيو دچارنشود. 
به  تواند  می  زمانی  تازه  هم  رهنمود  اين 
مورد اجرا گذاشته شود که جنبش از داشتن 
ستاد رهبری کننده ی واحد برخوردارباشد.

اگر مايل هستيم که جنبش دموکراتيک موجود 
و  آزادی  جهت  اش  اهداف  به  و  کرده  رشد 
رهائی از زير ظلم و ستم حاکمان نايل شود، 
کمونيستی  رهبری  تحقق  درگرو  امر  اين 
درغيراين  است.  جنبش  اين  به  واحد 
صورت، جنبش دموکراتيک از جاده اصلی 
اش منحرف شده و ثمرات جان فشانی توده 
نشين  سرگردنه  دزدان  نصيب  مردم  های 
سال  سالهای  باز  که  خواهدشد  بورژوازی 
و تا به وجودآمدن جنبشی ديگر قلدرمنشانه 
بر سرچشمه ی توليدکننده گان ثروت جامعه 
خواهند نشست وبه مردم حکم خواهند راند.
ک.ابراهيم ـ ٥ اسفند ١٣٨٨

دادگريهای  بی  دربرابر  و  حاکم  زالوصفت 
رژيم جبارجمهوری اسالمی، به آسمان بلند 
شد و طنين اش در سراسرجهان شنيده شد. 
مردم جهان به مقاومت قهرمانانه ی دختران 
و پسران مبارز ايران درود فرستادند و هم 
دردی خود را با کارگران و زحمت کشان، 
گان،  نويسنده  و  معلمان  جوانان،  و  زنان 
هنرمندان و فيلم سازان و دريک کالم کليه 
ی ستم ديده گان جامعه نشان دادند. ضربات 
گران  سرکوب  ُسربين  های  گلوله  و  باتوم 
و  گيری  دست  شهرها،  درخيابانهای  رژيم 
شکنجه و تجاوز در زندانها درابعاد هزاران، 
برپائی دادگاههای قرون وسطائی نمايشی و 
صدور احکام اعدام که با تشويق شقاوتمندانه 
ی آيت اهللا های اسالم "درُکشتن هرچه بيشتر 
بهتر" و هيچ ترفند سرکوب گرانه ی ديگر 
مانع از آن نشد که جنبش رهائی بخش مردم 
از  لختی  سرمايه  استثمار  و  مذهبی  ازستم 
َنَفس باز بماند. فشارهای اقتصادی کمرشکن 
نتوانست عزم مبارزاتی کارگران و زحمت 

کشان را درهم شکند. 

و  فراز  از  پر  ی  درجاده  ايران  کارگران 
نظام  عليه  مبارزه  گوناگون  موانع  و  نشيب 
رژيم  و  برداشتند  پيش  به  گامی  سرمايه، 
بحران زده ی حاکم برفشار و بی کارسازی 
کارگران و قلدرمنشی ادامه داد. اما کارگران 
نيافتادند.  پا  از  فاشيستی  درزيرفشارهای 
درزندانها  کارگری  تشکلهای  رهبران 
تشکل  برتعداد  کردند.  مقاومت  سربلندانه 
گی  همبسته  و  شد  افزوده  کارگران  يابی 
متحد  حرکت  نويدبخش  کارگری  تشکلهای 
آنان درسال جديد می باشد. اما استثمار هم 
چنان بی داد می کند و مزدحداقل کارگران 
بنا به اقرار خود کاربه دستان رژيم يک سوم 

مقدار زيرخط فقر می باشد.
حاکمان  تالش  درمقابل  ايران  شيردل  زنان 
درمنزوی ساختن هرچه بيشتر آنان و اعمال 
دليرانه  مردساالری  و  ساالری  مذهب  ستم 
ايستادند و حماسه ی ُپرشوری را آفريدند که 
اميدبخش بوده ودرپيش روی جنبش رهائی 
بخش کارگران و زحمت کشان ايران بدون 
برای  ما  مادران  خواهدافتاد.  مؤثر  ترديد 
رهائی فرزندان مبارزشان از شکنجه گاهها 
و زندانها و عالرغم بی حرمتی های قداره 
بندان رژيم و ضرب و شتم و زندانی شدن 
شان، تجمعات اعتراضی خود را ادامه داده 
چه  اند.  افزوده  رژيم  بزرگ  رسوائی  وبه 
فرزندانشان  که  ومادرانی  پدران  بسيارند 
و  خيابانها  به  نان  لقمه  يک  کسب  برای  را 
بازار بی رحم کار و سرمايه می فرستند و 
چرخ  زير  چندميليونی  درابعاد  کودکان  اين 

استثمار و ستم سرمايه گرفتارآمده اند.
مبارزات  اين  اول  درسنگر  جويان  دانش 
دست  ای  قهرمانانه  نبرد  به  خواهانه  آزادی 
زدند، قربانيان فراوانی دادند، اما لحظه ای 
از مبارزه دست نکشيدند و دراين پيکار دانش 
پيوستند.  آنان  صف  به  تدريجا  نيز  آموزان 
دانش گاههای ايران يک روز آرامش به خود 
مزدوران  با  جويان  دانش  ی  مقابله  و  نديده 
برخی  مبارزه  دراين  و  داشته  ادامه  رژيم 
ازاستادان آزاد انديش و مستقل دانش گاه و 
از  برخی  و  پيوسته  آنان  به  نيز  آموزگاران 

تدريس محروم و يا به زندان محکوم شدند.
گان  کننده  تظاهر  روزافزون  پافشاری 
شعارهای  و  دموکراتيک  خواستهای  روی 
"مرگ بر جمهوری اسالمی" آنان، چهره ی 
سالوسانه ی جناحی از هيئت حاکمه را برمال 
کرد که با َعَلم پاره پاره ی "اصالح طلبی" 
پا به ميدان گذاشته بود تا مگر با باالرفتن از 
دوش مبارزان راه آزادی و رهائی، موقعيت 
بهتری را درنظام ظلم و جوربه دست آورده 
وبتواند جمهوری شکنجه و کشتار وپای مال 
از  را  انسانی  حقوق  ترين  ابتدائی  ی  کننده 

بهاران خجسته باد  بقيه از صفحه اول
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مرگ نجات دهد.

به اين دست آوردهای مبارزاتی مان 
ارج نهيم و با وجودی که در نوروز امسال 
نيز سفره هايمان از شرينی و شربت خالی 
مانده و رخت نوای برتن کودکانمان نخواهيم 
ديد، اما باروحيه ای سرشار ازاميد به آينده 
ی تابناک، به خانه ی هم قطارانمان برويم، 
به هم ديگر تبريک بگوئيم و سوگند يادکنيم 
که مبارزه را تابه آخر و تا سرنگونی رژيم 
داری  سرمايه  نظام  و  حاکم  اسالمی  جبار 

ادامه خواهيم داد.
به اميد روزی که استثمار و ستم را کارگران 
و زحمت کشان از جامعه براندازند و زنده 
گی شايسته ای را برای خود و فرزندان شان 
فراهم نمايند. در نوروز به جشن و پای کوبی 
تالش  سال  يک  از  بعد  ما  حق  که  بپردازيم 
و  ظلم  با  مبارزه  و  مبادله  و  توليد  درميدان 

ستم می باشد.
فرارسيدن سال نو را به همه ی 
استثمارشده گان و ستم ديد گان 

جامعه تبريک می گوئيم.
حزب رنحبران ايران ـ 
اسفند ١٣٨٨

٨ مارس ... بقيه از صفحه اول

از حيوان پست تر رژيم اسالمی بدنشان به 
شعله های بی رحم آتش سپرده شد، اما دمی 

ازمبارزه باز نايستادند.
رزم  روز  مارس   ٨ ی  درآستانه  اکنون 
که  است  جا  به  رهائی،  برای  زنان  جهانی 
و  جوانان  ويژه  به  و  مبارز  مردان  و  زنان 
دانش جويان با تعمق بيشتر نبرد خود برای 
ی  درجامعه  چه  دهند.  سازمان  را  رهائی 
طبقاتی ايران با وحشيانی سروکاردارند که 
بوئی از احترام به حقوق بشر نبرده و برای 
حفظ سلطه ی مشتی زالو صفت سرمايه دار 
و آقا و آقا زاده ها، از کشتن حتا کودکان و 
نوجوانان هراسی به دل و خمی به ابرو نمی 
و  زنان  که  کند  می  ايجاب  امر  اين  آورند. 
مردان مبارز و پيشرو با آگاهی بيشتر و با 
نقشه و برنامه های کوتاه مدت و درازمدت 
براندازی  جهت  را  خود  رزم  تری  دقيق 

حاکمان جبارسازمان دهند.
زنان ايران طی مبارزات ٣١ ساله ی خود 
تجربه  بارها  اسالمی  جمهوری  رژيم  عليه 
کرده اند که نظام سرمايه داری حاکم برايران 

رفرم بردارنيست، چراکه می داند هرگامی 
که درجهت رفرم بردارد، يک گام بيشتر به 
نابودی اش نزديک می شود و جز با تکيه 
به زور و قلدری قادر به تداوم حيات ننگين 
اش نمی باشد. کمااين که جناحی از رژيم که 
پرچم پاره پاره ی اصالح طلبی را برداشته، 
"جمهوری  از  ای  ذره  حتا  نيست  حاضر 
 ٢٢ در  و  بردارد  دست  عزيزاش"  اسالمی 
بهمن امسال پرچم سفيد به دست درتظاهرات 
رژيم ساخته شرکت کرد و فرصت داد تا بت 
اعظم اسالمی اش با غلوکاری ادعا کند که 
٥٠ ميليون نفر درسراسرايران در دفاع از 

جمهوری اسالمی به صحنه آمدند!
زنان  از  عظيمی  بخش  که  اين  به  توجه  با 
و  کارکرده  درخانه  يا  و  کار  درميدانهای 
جزئی از طبقه ی کارگر و زحمت کشان می 
باشند که حتا بدون مزد و يا با مزدهائی به 
مراتب پائين تر از مزد ناچيز مردان مورد 
استثمار قرارمی گيرند، رهائی خود را بايد 
و  کارگران  ميليونی  دهها  صف  درتقويت 
زحمت کشان بيابند و نه اين که دخيل به امام 
زاده هائی ببندند که جزئی از طبقات حاکم 
بوده و برای تثبيت و يا حفظ موقعيتی برتر 
در سلسله مراتب چپاولی ثمرات کارگران و 

زحمت کشان، دست به غرولند زده اند.
باشد که در ٨ مارس امسال زنان مبارز ايران 
براساس خواستهای به حق خود نظير رهائی 
از قيود مردساالری و مذهب ساالری نظير 
برابری زنان و مران درکليه ی عرصه ای 
اجتماعی نظير مزد برابر درمقابل کاربرابر، 
زنان  جداسازی  و  اجباری  پوشش  طرد 
ازمردان، طرد چندهمسرداشتن مردان، دفاع 
بامردان،  طالق  و  درازدواج  برابر  ازحق 
غيره،  و  کودکان  بر  حضانت  حق  کسب 
نموده  متشکل  را  خود  هستند  که  درهرکجا 
کارگران  مبارزات  با  را  خود  مبارزات  و 
بتوانند  تا  سازند  هماهنگ  بيشتر  هرچه 
گامهای موثری در احقاق خواستهای خود به 

پيش بردارند.
دست مذهب و مردساالری از دخالت درامور 

زنان کوتاه !
و  کارگر  زنان  متحد  مبارزات  پيروزباد 

زحمت کش عليه نظام حاکم !
و  کارگری  انقالب  درگرو  زنان  رهائی 

استقرار سوسياليسم است !
بدون شرکت زنان درمبارزه هيچ انقالبی به 

پيروزی مطمئنی دست نمی يابد !
و  ستم  تحت  زنان  تمامی  به  را  مارس   ٨

استثمار ايران و جهان تبريک می گوئيم.
حزب رنجبران ايران ـ  ١٣٨٨/١٢/٥

*     *    *

به مناسبت ٨ مارس و کشاندن زنان و کودکان 
توسط نظام جهان سرمایه به فحشاء مقاله 

ای از لنین را درزیر می آوریم:

پنجمين کنگرۀ بين المللی 
برعليه فحشاء

پنجمين کنگره بين المللی برای مبارزه عليه 
پايان  به  اخيرًا  لندن  در  سفيد  داری  برده 

رسيد.
داچس ها، کنتس ها، کشيش ها، اسقف ها، 
اقسام  و  انواع  و  پليس  رؤسای  و  ها  خاخام 
بهم  حضور  کنگره  اين  در  بورژوا  خّيرين 
رسانيدند. جشنها و پذيرائيهای رسمی مجلل 
جدی  های  سخنرانی  چه  و  شد!  برگزار  که 
دربارۀ مضرات و رسوايی های فحشاء ايراد 

شد!
و  شيک  نمايندگان  که  مبارزاتی  وسايل  اما 
آراستۀ بورژوا به کنگره پيشنهاد کردند چه 
بود؟ عمدتًا دو روش: پليس و مذهب. چنين 
و  ترين  مطمئن  دو  اين  که  آمد  می  نظر  به 
مؤثرترين وسايل برای مبارزه عليه فحشاء 
اليپزيگر  خبرنگار  گزارش  موافق  هستند. 
فولکس تساتيونگ(١) در لندن، يک نماينده 
انگليسی به اين مباهات می کرد که اليحه ای 
ارائه  پارلمان  به  جاکشان  بدنی  تنبيه  برای 
قهرمان  اين  که  کنيد  مالحظه  است.  داده 
مدرن «متمدن» مبارزه عليه فحشاء از چه 

قماش می باشد!
يک خانم کانادائی اشتياق شديدی به نظارت 
«منحرف»  زنان  بر  پليس  زنان  و  پليس 
افزايش  مسئلۀ  که  جائی  در  اما  کرد،  ابراز 
که  داشت  اظهار  او  بود،  مطرح  دستمزدها 

زنان کارگر سزاوار مزد بيشتری نيستند.
يک کشيش آلمانی به ماترياليسم معاصر که 
طبق گفتۀ او در ميان مردم نفوذ کرده و به 
گسترش عشق آزاد  کمک می نمود، ناسزا 

گفت.
گــرتنر  اتريشــی،  ی  نماينده  که  هنگامــی 
Gertner خواست به ريشه های اجتماعی 
طبقۀ  خانواده های  فقر  و  نياز  يعنی  فحشا 
کارگر، استثمار کار کودکان، وضع غيرقابل 
فريادهای  بپردازد،  غيره  و  مسکن  تحمل 
سکوت  به  مجبور  را  او  آميز  مخالفت 

ساخت!
اما در ميان نمايندگان داستانهای آموزنده و 
عالی دربارۀ شخصيتهای عالی مقام نقل می 
از  آلمان  ملکۀ  که  زمانی  مثال،  برای  شد. 
زايشگاهی در برلين ديدن می کند، حلقه در 
می  «نامشروع»  کودکان  مادران  انگشتان 
کنند تا اين بانوی عالی مقام از ديدن منظرۀ 

مادران ازدواج نکرده ناراحت نشود!

تغيير جهان بدون شرکت زنان ممکن نيست !
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که  کرد  داوری  توان  می  پايه  اين  بر 
در  بورژوائی  آور  تهوع  روئی  دو  چه 
کنگره های بورژوا – اشرافی حکمفرماست.
و  بشردوستی  صحنۀ  بازهای  آکروبات 
نمايش مسخرۀ فقر و  مدافعين پليس در اين 
نياز جمع می شوند تا «برعليه فحشاء مبارزه 
و  اشرافيت  توسط  دقيقًا  که  فحشائی  کنند»، 

بورژوازی حمايت می شود.
رابوچايا پراودا شمارۀ ١
١٣ ژوئيۀ ١٩١٣
کليات آثار لنين، جلد ١٩

توضيحات
ارگان   Leipziger Volkszeitung  -١
بود  آلمان  دمکرات  سوسيال  حزب  چپ  جناح 
 ١٩٣٣ تا   ١٨٩٤ از  روزانه  صورت  به  که 
فرانز  توسط  سال  چند  برای  شد.  می  منتشر 
مرينگ و روزا لوکزامبورگ تنظيم می شد. از 
١٩١٧ تا ١٩٢٢ ارگان «مستقل های» آلمانی 
راست  جناح  ارگان  بعد  به   ١٩٢٢ از  و  بود، 

گرديد.

اول  های  دهه  و  امپرياليستی  ماقبل  دوران 
بروز امپرياليسم که قدمتی ١٦٣ ساله و ٩٣ 
ساله دارند ماهيت و عمل کرد نظام سرمايه 
داری را به طور درخشانی نشان می دهند. 
اما جيره خواران نظام سرمايه داری امروز 
بورژازی  اولی  آلهای  ايده  که  آن  از  پس  و 
درزير  برادری"  برابری،  "آزادی،  انقالبی 
چرخهای بی رحم نظام سرمايه داری له و 
به  جديدی  دروغين  پرچم  با  اند،  شده  نابود 
نام "نئوليبراليسم، دموکراسی، حقوق بشر" پا 
به ميدان گذاشته و حقوق بشر و دموکراسی 
را در درگاه خداوندان سرمايه ی انحصاری 
فراملی هزاران بار به دارآويخته و به ويژه 
مردم  گاه  قتل  به  را  سوم  جهان  کشورهای 

فقير و رنجديده مبدل ساخته اند.
ترين  بزرگ  آمريکا  امپرياليسم  اينک  هم 
مملو  که  را  جهان  تسليحاتی  ی  زرادخانه 
ميکروبی،  شيميائی،  ای،  هسته  بمبهای  از 
وبودجه  نفربوده  ضد  و  تانک  ضد  مينهای 
نظامی اش نزديک به يک تريليون دالراست 
منطقه   ٧٥٠ به  نزديک  در  دارد؛  دراختيار 
قرن  در  دارد؛  نظامی  پايگاه  جهان  ی 
گذشته و قرن کنونی يک َدم از دست زدن 
تجاوزی  جنگهای  برافروختن  و  تهاجم  به 

تجاوزکارانه ی نظام سرمايه داری؟
اگر ديروز شعار"آزادی، برابری، برادری" 
بورژوازی تازه به قدرت رسيده، سريعا بی 
ساخت؛  عيان  را  بودنش  توخالی  و  محتوا 
امروز نيز مردم سراسرجهان، جنايتهائی که 
به نام "نئوليبرالسم، دموکراسی، حقوق بشر" 
را  گيرد  می  صورت  امپرياليستها  توسط 
روزانه با چشم خود می بينند. امروز حزب 
دموکرات آمريکا همان قدر جنگ طلب است 
که حزب جمهوری خواه! گوئی تقسيم کاری 
بين آنها صورت گرفته به اين معنا که وقتی 
جهان  مردم  مقاومت  دربرابر  آنها  از  يکی 
آن  جهانيان  و  مانده  ناتوان  تجاوزات  عليه 
عمليات را رسوا می سازند و ديگر قادر به 
پياده کردن سياستهای تجاوزی نباشد، جناح 
ديگر هيئت حاکمه  آمريکا قدم پيش می گذارد 
تا پرچم به لجن کشيده شده ی آمريکا را با 
گرفته  دست  به  دوباره  صلح  کذائی  قولهای 
و تجاوزات جنگی را حتا در ابعادی بيشتر 
نسبت به جناح قبلی پيش ببرد. کافی است به 
کارنامه عمل کرد رؤسای جمهوری آمريکا 
در نيم قرن اخير نگاه مختصری انداخته شود 

تا صحت اين مدعا مشاهده گردد.
حال تماشائی است که نوکران حلقه به گوش 
نظير  درايران  داری  سرمايه  ليبرالی  نظام 
طلبان  سلطنت  ديگر  و  همايون  داريوش 
اکبر  قماش  از  رفرميستهائی  و  سو  يک  از 
چاک  سينه  ديگر  سوی  از  امثالهم  و  گنجی 
قرن  سه  تا  دو  شده،  بورژوائی  دموکراسی 
ازحرکت تاريخ عقب افتاده و در وصف اين 
دموکراسی بی قرارانه قلم فرسائی می کنند. 
طلبيدن  کمک  وبا  گويان  ريسمان  و  آسمان 
بورژوازی،  گذشته  قرون  متفکران  از 
دموکراسی را ازمحتوای طبقاتی آن جداکرده 
پيش  طبقاتی  فوق  ای  مقوله  صورت  به  و 
کشيده و دروصف آن سخن سرائی می نمايند. 
با  مقابله  برای  آگاهانه  آنها  تالش  اين  اما 
حرکت کارگری و کمونيستی است که هرچه 
تاريخ به پيش می رود حقانيت خود را بيشتر 
و بيشتر به اثبات می رساند. اينان گرچه در 
ُبعدی تاريخی انسانهای کودنی هستند ولی به 
زيرکی  انسانهای  مقطعی   و  طورمشخص 
را  خود  توانائی  و  قلم  و  فکر  که  باشند  می 
به اربابان سرمايه دارنئوليبرال فروخته اند. 
آنها  آگاهند که بيش از نيمی از مردم جهان 
سرمايه  حاکميت  زير  در  و  درفقرمطلق 
داری به سرمی برند. آنها به خوبی آگاهند که 
امپرياليسم آمريکا به نام "مبارزه با تروريسم" 
مرتکب  درجهان  را  عظيمی  جنايتهای  چه 
ای  خانه  سالخ  به  را  جهان  سراسر  و  شده 
برای ُکشتن زنان و کودکان و مردم بی گناه 

تبديل نموده است. آنها به خوبی می 
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دست  خود  زيرنفوذ  مناطق  گسترش  برای 
برنداشته است و آماده است به همه جا نيرو 
و  دموکراسی  از  دفاع  ی  درلفافه  تا  بفرستد 
و  زنان  و  کودکان  عام  قتل  به  بشر  حقوق 
اش  هوائی  حمالت  بپردازد:  دفاع  بی  مردم 
ی  تجزيه  و  جنگ  برپائی  و  صربستان  به 
يوگوسالوی؛ حمله به افغانستان و عراق و 
سپس به پاکستان؛ برافروختن آتش جنگهای 
قبيله ای در شرق آفريقا؛ اعالم آمادگی برای 
فرستاد نيروی بيشتر به يمن؛ گسيل نيرو به 
هائيتی تحت بهانه ی استقرارنظم درآن پس 
کشاندن  کشور؛  درآن  اخير  زلزله  بروز  از 
کشورهای اروپای شرقی به پيمان تجاوزکار 
ناتو ـ که به صورت دست يارش به دخالت 
درامور همه ی کشورها می پردازد؛ ساختن 
پايگاههای نظامی در گرجستان، رومانی و 
رژيم  از  شرط  و  قيد  بی  دفاع  بلغارستان؛ 
صهيونيستی اسرائيل که درمحدوده ی خود 
به مراتب از فاشيستهای هيتلری جان سخت 
کوتاه  ی  تجربه  که  چون  کند،  می  عمل  تر 
کمتر از دو دهه ی فاشيستها را بيش از ٦٠ 
جمله  آن  از  است،  داده  ادامه  که  است  سال 
نازيها  باتوجه به عمل کرد  درحالی که  اندـ 
کشتار  به  نسبت  جهان  مردم  که  نفرتی  و 
نشان  ازخود  نازيها  توسط  يهوديان  ازجمله 
داده اند، انتظار می رفت که رژيم غاصب 
عمل  دررد  باشد  ای  نمونه  حداقل  اسرائيل 
کردهای فاشيستی در برخورد به فلسطينيان 
! امپرياليسم آمريکا دهها کودتای نظامی را 
درکشورهای جهان سوم ترتيب داده که اسناد 

و مدارک آن همه موجودند.
آمريکا،  گريهای  دخالت  و  تجاوزات  دراين 
نسبت  به  نيز  امپرياليستی  کشورهای  ديگر 
ديگر  ملل  ثروت  درغارت  که  منافعی 
بعضا  و  راهی  درهم  بعضا  دارند،  و  داشته 
درمخالفت با سياست جنگ طلبانه و مداخله 
گرايانه ی امپرياليسم آمريکا به خاطر حفظ 
منافع شان درآن مناطق، قرارمی گيرند. اين 
سومی  جهان  کشورهای  با  دررابطه  وضع 
نيز  امپرياليسم  به  آنها  گی  وابسته  ميزان  و 

صدق می کند.
تعقيب  به  مند  عالقه  که  انسانی  هر  برای 
می  که  سوآلی  اولين  باشد،  جهان  اوضاع 
تواند مطرح شود اين است که براساس چه 
ديگر  کشورهای  درامور  امپرياليستها  حقی 
دخالت می کنند؟ تا آنجا که مربوط به حقوق 
بين المللی درحد توافقنامه های سازمان ملل 
می شود، احترام به حق حاکميت هرکشوری 
ظاهرا مورد پذيرش کشورهای عضوسازمان 
راه  شنگه  الم  اين  پس  باشد.  می  متحد  ملل 
اندازی امپرياليستها و درراس آنها امپرياليسم 
آمريکا از کجا ناشی می شود، جز از ماهيت 

 جنگ طلبی و تجاوزگری خصلت امپرياليسم است!
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دانند که ثروت معدودی از انسانها جز 
از طريق مکيددن ثمره ی کارديگری 
فردی  اکنون  که  حدی  تا  شود  نمی  حاصل 
و  دارد  درسال  درآمد  کشوری  از  بيشتر 
طبق آخرين برآوردهای مجله فوربس تعداد 
بيش  به  و  يافته  افزايش  جهان  ميلياردرهای 
ميلياردر  يک  که  است  نفررسيده  از١٠٠٠ 
در  ميليارددالر   ٥٣ از  بيش  با  مکزيکی 
صدر جدول قرارداشته و متوسط دارائی اين 
درحالی  ميليارددالراست   ٣  .٥ ميلياردرها 
که نيمی از جمعيت جهان بادرآمدی کمتر از 
٢ دالر درروز زنده گی نکبت باری دارند!! 
گوشهای  با  و  بينند  می  خود  چشم  به  آنها 
و  صهيونيستی  دولت  که  شنوند  می  خود 
و  امپرياليستها  کمک  با  اسرائيل  تروريستی 
طبق نقشه ای دقيقا تنظيم شده در دبی يکی 
ولی  کند  می  ترور  را  حماس  رهبران  از 
ُمهر  ای  رسانه  هيچ  امپرياليستی  درجهان 
می  آنها  زند.  نمی  دولت  برآن  را  تروريسم 
بينند که قدم به قدم تحت بهانه ی سرزمين آبا 
و اجدادی يهوديان، فلسطينيان را که هزاران 
سال است در آن منطقه زنده گی کرده اند، 
و  کرده  بيرون  خود  ی  کاشانه  و  خانه  از 
به غصب زمينهای آنان می پردازند، همان 
طور که درتوافق با امپرياليستها، ٦٠ و اندی 
سال پيش به زور فلسطينيان را بيرون کرده 
کردن  جور  و  جمع  با  را  اسرائيل  کشور  و 
و  دادند  تشکيل  جهان  سراسر  از  يهوديان 
هم امروز نيز اين اشغال گری را ادامه می 
دهند!! اما اين حضرات که دست به قلم بردن 
برای شان ساده است، يک کلمه در رد اين 
و  نويسند  نمی  واسرائيل  امپرياليسم  جنايات 
برای مردم روضه ی دموکراسی بورژوائی 
را می خوانند؟! اما در رد کمونيسم چابک 

بال عمل می کنند؟!
آمريکا  که  اند  کرده  سوآل  ازخود  اينان  آيا 
طبق  امروز  و  بوده  پوستان  سرخ  سرزمين 
تمامی  بايد  صهيونيستها  کرد  وعمل  ادعا 
انداخت  بيرون  ازآمريکا  را  آمريکائيان 
چرا  برسند؟  خود  حق  به  پوستان  سرخ  تا 
دست  به  و  اشغالی  فلسطين  در  عمل  اين 
صهيونيستها درست است اما نه درآمريکا؟ 
آبرژينی  غير  ساکنان  امروز  همين  بايد  آيا 
استراليا را از استراليا بيرون کرد چون که 
آيا  است؟  بوده  آبرژينها  سرزمين  استراليا 
سفيدپوستان آفريقای جنوبی رابه صرف اين 
بايد  است  پوستان  سياه  به  متعلق  آفريقا  که 

امروز از آنجا بيرون راند؟ و...
گسترش  توان  می  را  سوآالت  اين  ی  دامنه 
داد و ازجمله امروز مدعی شد که از کرانه 
وعراق  يمن  و  افغانستان  تا  مغولستان  های 
سرخ  دريای  و  سياه  دريای  های  کناره  تا 

متعلق به ايرانيان است به خصوص بخشی 
درآن  ساسانی  پادشاهان  قصر  که  عراق  از 

قرار دارد و ...؟
مثابه  به  امپرياليسم  کرد  عمل  اگر  امروز 
قرار  گان  همه  دربرابرانظار  طلب  جنگ 
گوش  به  حلقه  نوکران  کرد  عمل  دارد، 
رد  و  نقد  مورد  نيز  بورژوائی  دموکراسی 
قاطع هر انسانی است که کم ترين بوئی از 
آزادی و عدالت برده باشد. بنابراين نه حرافی 
های اوباما و امثالهم برای نجات امپرياليسم 
موثر خواهند افتاد و نه قلم فرسائيهای امثال 
خيالی  دموکراسی  از  ستايش  در  اکبرگنجی 
بورژوائی! مردم جهان هرچه بيشتر عزم خود 
را جزم کرده اند تا نظام سرمايه داری را به 
گورستان تاريخ که به حق جايش درآن است 
بفرستند و عوعو سگان بورژوازی دردفاع 
حظرات،  اين  ماليخوليائی  دموکراسی  از 
خيل عظيم کارگران و زحمت کشان را از 
طلب  جنگ  نظام  سرنگونی  برای  حرکت 

سرمايه داری، باز نخواهد داشت.
ک.ابراهيم ـ ١٦ اسفند ١٣٨٨  

رويزيونيسم ... بقيه از صفحه آخر

تروتسکيستها)  شبه  و  (تروتسکيستها  چپ 
مکتب  پيرو  راست  رويزيونيستهای  و 
و  جديد  پردازان  ونظريه  فرانکفورت 
پيروان  اروپائی  بورژوائی  خرده  فيلسوفان 
ـ  آلمان  بورژوای  خرده  فيلسوف  ـ  نيچه 
دستان  کاربه  مساعدت  با  که  شد  فراهم 
امپرياليست، بزرگ ترين اغتشاشات نظری 
را درنفی تئوری انقالبی کمونيسم علمی به 

وجودآورند.
اين تجربه ی جهانی نشان داد که تا زمانی 
داشته  جود  طبقاتی  مبارزه  و  طبقات  که 
ويژه  به  ـ  مبارزات  اين  انعکاس  باشند، 
ـ  پرولتاريا  صف  در  بورژوازی  ازجانب 
به صورت تخريب در کليه ی عرصه های 
نظری (تئوری انقالبی پرولتاريا)، سياسی، 
تشکيالتی و سبک کاریـ  پيوسته ادامه داشته 
کمونيستها  انقالبی  فعاليت  مهم  بخش  ويک 

نظرات  افشای  صرف  بايد  اجبارا  و  لزوما 
انحرافی و دفاع از اصول انقالبی کمونيسم 
و  انحرافی  نظرات  اين  زيرا  شود.  علمی 
روی  پيش  در  پرولتاريا،  اصول  از  عدول 
درعرصه  کمونيستی  و  کارگری  جنبش 
به  گذار  و  پرولتاريائی  انقالب  تحقق  ی 
سوسياليسم، اخالل به وجودآورده وصدمات 
جدی می رسانند و نهايتا مانع از کسب قدرت 
پرولتاريا و يا کشاندن پرولتاريا از قدرت به 

زير می شوند.
از  و  چپ  از  رويزيونيستی  نظرات  گرچه 
رسند  می  واحدی  ی  نتيچه  به  نهايتا  راست 
متحد  انقالبی  پيشروی  از  ممانعت  همانا  که 
ی  کليه  "کارگران  زيرپرچم  پرولتاريا 
کشورها متحدشويد!" است، مع الوصف پس 
فروپاشی  به  که  مدرن  بروزرويزيونيسم  از 
اردوگاه سوسياليستی منجر شد و رسوا شدن 
زمينه  کارگری،  و  کمونيستی  جنبش  در  آن 
برای رشد رويزيونيسم چپ دردرون جنبش 
کمونيستی مساعدگشت. اين انحرافات چپ و 
راست را درمسائل عمده ی زير می توان به 

روشنی مالحظه کرد که:
ـ بعضا به صورت دگماتيسم و زيرپاگذاشتن 
کمونيسم  تئوری  تکامل  و  رشد  ديالکتيک 
يعنی  آن  مبداء  به  برگشت  ظاهرا  و  علمی 
تئوريک  های  افزوده  نفی  و  مارکسيسم 
ناشی  و  تاريخی  جديد  مائودرشرايط  و  لنين 
جهانی  کارگر  ی  طبقه  انقالبی  پراتيک  از 
چين  و  روسيه  کارگر  ی  طبقه  مشخصا  و 
نفی  درحد  نيز  بعضا  و  داده  بروز  را  خود 
افزوده های مائو ناشی از جمع بندی دست 
کشان  زحمت  و  پرولتاريا  انقالبی  آوردهای 
چين و در مبارزه حزب کمونيست چين عليه 
رويزيونيسم مدرن حاکم بر حزب کمونيست 
شوروی و دررابطه با ساختمان سوسياليسم، 
تحق يافتند. و يا به تئوری تراشيهای جديدی 
وحدت  در  تخريب  به  که  شوند  می  متوسل 

صف پرولتاريای جهان می انجامند؛
ـ اين انحرافات درعرصه ی سياست ومبارزه 
ی طبقاتی، نفی ديکتاتوری پرولتاريا و ادامه 
قدرت  کسب  از  پس  طبقاتی  ی  مبارزه  ی 
فرهنگی  انقالب  نفی  و  پرولتاريا  توسط 
سوسياليستی  ی  جامعه  در  پرولتاريائی 
نمايان شده اند که بانفی ديکتاتوری طبقاتی 
پرولتاريا طی دوران تاريخی طوالنی "گذار 
از سرمايه داری به کمونيسم"، درشعارهای 
و  قيد  بی  "آزاديهای  توخالی  و  محتوا  بی 
شرط سياسی" و يا "به هرکس به اندازه ی 
نفی  يا  و  سوسياليستی  ی  درجامعه  نيازش" 
نيروهای  رشد  با  رابطه  در  انقالب  مراحل 
مناسبات  هنوز  که  درکشورهائی  ـ  مولده 

هنوز  و  داشته  غالب  ی  جنبه  فئودالی 
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توليد وسيعا اجتماعی نشده است ـ  را مدنظر 

دارند؛
ـ درعرصه ی سازمان يابی طبقه ی کارگر، 
نفی سازمان يابی سنديکائی به بهانه ی اين که 
اين تشکل يابی  ابزار دست بورژوازی است 
و طرح تشکيل فوری شوراها بدون درنظر 
توازون  و  کارگران  آگاهی  ی  درجه  گرفتن 
قوا بين انقالب و ضدانقالب؛ نفی تشکيالت 
عناصر  ی  دربرگيرنده  کمونيستی  واحد 
جداکردن  رندانه  و  کارگر  ی  طبقه  پيشرو 
احزاب کمونيست از طبقه ی کارگربه مثابه 
اين  نقش  گرفتن  ناديده  خارجی؛  عاملی 
عناصر به مثابه عالی ترين کيفيت درصف 
مبارزه  هدايت  جهت  کارگر  ی  طبقه  واحد 
طبقاتی پرولتاريا؛ و طرح "حزب نه، شورا 
را  خود  بايد  خود  کارگر  ی  آری!"و"طبقه 
آزادکند!" ؛ و يا بعضا پيش کشيدن پلوراليسم 
تشکيالتی و متفرق نگهداشتن کمونيستها، به 
جای فعاليت پرشور در حزبی واحد با اصول 
و برنامه و تاکتيکهای واحد جهت متحدنمودن 
طبقه ی کارگر درزير پرچم انقالبی کمونيسم 
علمی؛ و يا بعضا به صورت خودمرکزبينی 
(خود را حزب پيشرو طبقه کارگر ناميدن، 
کمونيستی  وظايف  پيشبرد  از  صحبت  ولی 
نهايتا  و  کردن!!)  کمونيستی  جنبش  توسط 
و  بودن  کمونيستها  از  سازی  جبهه  دنبال 
پيش  در  گرائی  فرقه  پذيرش  کالم  دريک 
روی جنبش کمونيستی و کارگری، اخالل به 

وجود می آورد.
انواع  ای،  پايه  تحريفات  اين  چارچوب  در 
برخورد  در  اپورتونيستی  نظرات  اقسام  و 
به پديده های مشخص درهرکشور می توان 
مثال زد که دراين جا به برخی از آنان در 
می  اشاره  ايران  کمونيستی  جنبش  درون 

کنيم:
ای  دربرهه  ملی  بورژوازی  وجود  نفی  ـ 
مستعمره  نيمه  کشورهای  ازتاريخ  مشخص 
ـ نيمه فئودال و تخيلی ناميدن و ناديده گرفتن 
اختالف منافع مقطعی آن با منافع کشورهای 
بزرگ  های  سرمايه  و  امپرياليستی 
تئوری  با  ضديت  و  داخلی  کمپرادوری 
مستعمره  نيمه  درکشورهای  علمی  کمونيسم 
رفرمهای  تامقطع  درايران  فئودال  نيمه  ـ 

ارضی فرمايشی ازباال ؛
ملل  و"حق  ستم  تحت  مليتهای  وجود  نفی  ـ 
درهرکشور  خويش"  سرنوشت  درتعيين 
تحت بهانه ی اين که ملت مقوله ای تخيلی 
گروه  وحدت  مثابه  به  آن  تعريف  و  است 
اقتصادی  و  سرزمين  در  انسانها  از  هائی 
مشترک،  تاريخ  مشترک،  زبان  مشترک، 
فرهنگ وآداب و رسوم مشترک نارسا و بی 

معناست؛

ـ ستايش جنبش های توده ای خودبه خودی 
اين  ی  بهانه  تحت  حزبی،  رهبری  نفی  و 
بيرون  رهبری  خود  درون  از  "جنبش  که 
اذعان  بر  بنا  که  جنبشی  هم  آن  دهد"،  می 
ی  اشاعه  و  است  کمان"  "رنگين  خودشان 

نظرات انحرافی مافوق طبقاتی!؛ 
انقالب  از  هومانيستيی  صرفا  ی  نظريه  ـ 
دادن  نشان  سنگ  وهم  داشتن  سوسياليستی 
آن با "انقالب انسانی"!! از طريق پافشاری 
انسان  سوسياليسم  "اساس  ی  نظريه  روی 
بازگرداندن  جنبش  "سوسياليسم  يا  و  است" 

اختيار به انسان است"؛
ـ ستايش و يا پذيرش فرقه گرائی درجنبش 
برای  تالش  نفی  و  درهرکشور  کمونيستی 

وحدت کمونيستها درحزبی واحد؛
تبليغ  نيز  گرائی  فرقه  ی  درعرصه  ـ 
خودمرکز بينی، بدون آن که پراتيک انقالبی 
خودمرکزبينی  براين  تاييدی  ُمهر  پرولتاريا 

ها زده باشد ؛
درمناسبات  دموکراتيک  ـ  مرکزيت  نفی  ـ 
برفراکسيونيسم  تکيه  و  کمونيستی  حزبی 
سبک  برقرارنمودن  به  تالش  و  حزبی 
درمناسبات  بورژوائی  خرده  کارآنارشيستی 

کارگری و کمونيستی؛
و ...

باتوجه به اين که مقوله ی "انقالب انسانی" 
حاضر  درمقاله  است،  شده  مطرح  اخيرا 
ی  رابطه  درمورد  را  توضيحات  برخی 

سوسياليسم و انسان ضروری می دانيم.
شبه تروتسکيستهای ايران که عمده تا در"حزب 
انشعاب  ديگراحزاب  و  کارگری"  کمونيسم 
کرده از آن حزب مشخص می شوند، با سايه 
روشنهائی درکنار عکس رهبر ايدئولوژيک 
"اساس  جمالت  فقيد)  (منصورحکمت  شان 
سوسياليسم انسان است"، "سوسياليسم جنبش 
بازگرداندن اختيار به انسان است" را آورده 
حزب  حتا  و  پرداخته  ديدگاه  اين  تبليغ  به  و 
کمونيست کارگری درکنگره اخيرش انقالب 
سوسياليستی را معادل انقالب انسانی معرفی 

نموده است.
سوسياليسم تعريف مشخصی است از روابط و 
مناسبات توليدی بين انسانها درجوامع بشری 
نظر  از  درآن  که  آن،  تکامل  از  ای  درپله 
اقتصادی مالکيت خصوصی بروسايل توليد 
اشتراکی  مالکيت  به  را  خود  جای  مبادله  و 
افراد جامعه داده و از نظر سياسی حاکميت 
طبقه ی کارگر به مثابه پيشروترين و انقالبی 
ترين طبقه تحقق يافته باشد، با هدف هدايت 
کمونيستی  عالی  مناسبات  سوی  به  جامعه 
که درآن مالکيت اجتماعی بروسايل توليد و 
مبادله صورت گرفته، طبقات ازبين رفته و 
همراه با آن ديکتاتوری و دموکراسی طبقاتی 

ونيز دولت طبقاتی زايل شده و بشر به حيطه 
"کاربرای  درآن  که  نهد  می  گام  آزادی  ی 
همه و به هرکس به اندازه ی نيازش" عملی 

شده باشد.
اجتماعی  و  زنده  موجودی  مثابه  به  انسان 
زمين  روی  بر  ماده  تکاملی  ی  درپروسه 
مناسبات  که  ازاين  قبل  هزارسال  دهها 
برقرارشود،  انسانها  بين  سوسياليستی 
از  را  مختلفی  دورانهای  و  بوده  موجود 
دوران کمونيسم اوليه، تا دوران برده داری، 
و  گذرانده  سر  از  بورژوائی،  و  فئودالی 
درهرکدام ازاين دورانها تنها طبقات معينی 
عليه مناسبات طبقات استثمارگرموجود قيام 
ساخته  برپا  را  جديدی  مناسبات  و  کرده 
انسانها  اين  از  نيزبخشی  اينک  هم  اند. 
عليه  کارهستند،  نيروی  گان  فروشنده  که 
و  مزدی  کار  ی  استثمارگرايانه  مناسبات 
مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و مبادله 
به پا خاسته اند تا سوسياليسم را درمناسبات 
خود برقرارساخته از آن هم فراتر رفته و به 
مناسبات کمونيستی دست يابند. پس همه ی 
انسانها و يا به طور مجرد انسان به خودی 
تاريخ  اين  ی  آفريننده  سان  يک  به  و  خود 
ـ  متفاوتی  مشخص  انسانهای  نقش  و  نبوده 
به صورت پيشرو و مرتجع ـ در هر پله ای 
از تکامل جامعه ی بشری کامال مشخص و 
معين تعيين کننده می باشد که طبقه ی پيشرو 
در هرمرحله ی تاريخی مشخصی درقله ی 

تاريخی آن دوره قرارمی گيرد.
"اساس  گان  کننده  تبليغ  برای  نکات  اين 
است.  شده  شناخته  است"  انسان  سوسياليسم 
پبش  ضرورتی  چه  که  است  اين  سوآل  پس 
آمده تا چنين تعريفی توسط برخی از نيروهای 

چپ پيش کشيده شود؟
اين  به  لغوی  و  مفهومی  صرفا  ازنظر  اگر 
انسان  توان  نمی  اوال  برخوردکنيم:  جمله 
قلمداد  سنگ  هم  انسانها  بين  مناسبات  با  را 
پايه  که  را  خصوصی  مالکيت  لغو  و  کرد 
ی سوسياليسم است با انسان يکی شمرد که 
مناسبات  اين  ايجادکننده  انسانها  از  برخی 
اگر  ثانيا  معنا!  بی  است  تشبيهی  لذا  و  اند 
تحت  و  متافيزيکی  و  شاعرانه  برمبنائی 
عنوان "المعنا فی بطن شاعر" نگاه کنيم و به 
مصدا ق "غرض از منظور مقصود است" به 
اين جمله برخورد کنيم که اساس سوسياليسم 
انسان است، باز هم با اين اشکال روبه رو می 
شويم که سوسياليسم را تنها بخشی ـ هرچند 
بخش عمده ی جمعيت انسانی ـ يعنی طبقه ی 
انسانها.  ی  همه  نه  و  کند  می  کارگردرست 
و باالخره اگر منظوراين باشد که سوسياليسم 
که  انسانهائی  هستند  سازد.  می  انسان  را 

مرگ آفرينند! بنابراين باهرگونه تعبير 



صفحه ٩رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
تفسيری نمی توان اين جمله را برای و 

شده  بسيج  که  معناکرد  کارگر  يک 
به  دست  سوسياليسم  برقرارساختن  برای  و 

مبارزه ی آگاهانه بزند.
اين گونه تعاريف نادقيق التقاط ايجاد کرده و 
طبقات استثمارگر را از زير ضربه ی طبقات 
قرارگرفته  ستم  انواع  مورد  و  استثمارشده 
درآورده و اوتوپی "همه با هم برای ساختن 
سوسياليسم" را در جامعه بشری عمال القاء 

می کند؟ 
بازمی گرديم به تعريف ديگر: "سوسياليسم 

جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است".
اگر سوسياليسم را صرفا ازديدگاه درجه ی 
اين  قراردهيم،  موردبررسی  اختيارانسان 
بورژوائی  خرده  آنارشيسم  تبليغ  به  جمله 
انسان  انسان؟  کدام  به  اختيار  پردازد:  می 
دار،  سرمايه  انسان  کش،  زحمت  کارگرو 
فئودال،  انسان  پا،  دارخرده  سرمايه  انسان 

انسان دهقان يا... ؟!. 
و  طبقاتی  ی  درجامعه  که  است  درست  اين 
فردگرائی  ی  لفافه  در  بورژوائی  ويژه  به 
دست  به  اختيارانسان  که  شود  می  ادعا   ،
خودش است، اما درواقعيت امر اختيار تنها 
به دست طبقه ی حاکم بورژوا سپرده شده و 
بقيه ی طبقات و اقشارجامعه هيچ اختياری 
جز اختيارفروش نيروی کار و يا قبول طوق 
برگرده  داری  سرمايه  نظام  قوانين  گی  بنده 
درجامعه  الوصف  مع  ندارند.  را  خويش  ی 
حرکت  با  کمونيستی  و  سوسياليستی  ی 
موجودی  انسان  که  طبيعی  واقعيت  ازاين 
سال  هزاران  طی  وگرنه  است  اجتماعی 
تا  و  آمدند  نمی  وجود  به  بشری  اجتماعات 
به  توجه  با  کردند.  نمی  رشد  درجه  اين  به 
اين که درطول تاريخ، اکثر انسانها درتالش 
جمعی برای تامين معاش خود شرکت نموده 
اختيار  درچارچوب  هرانسان  اختيار  اند، 
طوری  به  است.  تحمل  و  درک  قابل  جمع 
که درجوامع سوسياليستی و کمونيستی برای 
مالکيت  که  فردی  های  خودخواهی  زدودن 
تشکيل  را  آن  مادی  ی  زمينه  خصوصی 
قول  به  و  نابودشده  مالکيت  اين  دهد،  می 
نيازهای  و  مادی  نعمات  درتوليد  معروف 
و  نموده  شرکت  باهم  همه  بشری  ی  جامعه 
هرکس سهمی از آن را خواهد برد، براساس 
خودخواهی  و  اش  نيازمندی  يا  و  توانائی 
برخواهندبست.  رخت  طبقات  جوامع  های 
همه  و  همه  درخدمت  شعار"يکی  بنابراين 
درخدمت يکی" مناسبات بين انسانهارا دراين 
جوامع روشن تر بيان می کند تا تنها تاکيد 
جنبش  اتفاقا  انسان!  فرد  هر  اختيار  روی 
سوسياليستی اساسا، جنبش بازگردادن روح 
هم کاری و هم دردی انسانها با يک ديگر، 

جای  و  انسانها  گی  خودبيگانه  از  زدودن 
گزين کردن جمع گرائی و مبارزه ی مرگ 
تنها  فرد  و  است  فردگرائی  با  گی  زنده  و 
درچارچوب جمع معنای واقعی اش را  پيدا 

می کند و نه برعکس! 
به عالوه،بايد پرسيد سوسياليسم کدام اختيار 
را به انسان برمی گرداند؟ اگر منظور هر 
و  آنارشيسم  ی  قله  اين  که  اختيارباشد  نوع 
فردگرائی است و مفهومش اين است: "همه 
اختياربه  دادن  منظور  اگر  من!"،  درخدمت 
حقوق  هم  باز  باشد،  انسانی  ی  جامعه  کل 
فرد به مثابه موجودی زنده و فعال درجامعه، 
فدای جمع می گردد و فرد صاحب توانهای 
مشخص و حتا منحصربه فردش، به انسانی 
بدون حق و حقوق و بدون نقش مثبت درامور 
جامعه مبدل می شود. با چنين برداشتی دولت 
انقالب  از  پس  نيز  پرولتاريا  ديکتاتوری 
پرولتاريائی و کسب قدرت توسط پرولتاريا 
خلقی  تمام  دولتی  به  تبديل  حالت  دربهترين 

می شود!
بدين ترتيب، طرح "انقالب انسانی" به جای 
انقالب سوسياليستی و معادل قراردادن آن دو 
با يک ديگر، نه تنها دست آوردی تئوريک 
انقالب  درامر  التقاط  ايجاد  بلکه  نيست، 
نمودن  سنگ  هم  و  باشد  می  پرولتاريائی 
داری  سرمايه  با  پرولتاريائی  سوسياليسم 
هومانيستی بورژوائی که ديدگاه وتبليعی يک 
ی  درمبارزه  را  مشکلی  هيچ  و  است  جانبه 
طبقاتی پرولتاريا حل نمی کند و تئوری تيز 
درمبارزه  را  علمی  کمونيسم  ديالکتيکی  و 
هومانيستی  اوتوپيسم  سطح  به  طبقاتی  ی 
مخدوش  و  بورژوائی  خرده  و  بورژوائی 

کردن مرزبنديهای طبقاتی می کشاند.
خصوص  به  انحرافی  نظرات  عليه  مبارزه 
در زمينه ی مخدوش کردن تئوری انقالبی 
برای  کمونيستها  تالش  متقابال  و  پرولتاريا 
برنامه  اساسی  ونکات  آن  حول  متحدشدن 
شرايطی  پرولتاريائی،  اصولی  تاکتيک  و 
عليه  مبارزه  بتوان  تا  آورد  وجودمی  به  را 
به  و  قاطعيت  با  را  مدرن  پسا  رويزيونيسم 
ازاين  امتناع  برد.  پيش  جانبه  همه  طور 
حرکت و حتا آن طور که درپراتيک جنبش 
شده  رايج  اخير  ی  دهه  دو  طی  ايران  چپ 
است تبليغ وحدت کمونيستها بدون انجام آن 
درعمل و يا منتظر ماندن تا تشکلی، تشکل 
يا تشکلهای ديگری را به خود بدون وحدتی 
اصولی ضميمه کند، يا پافشاری روی فرقه 
نگه  متفرق  جز  بينی،  خودمرکز  و  گرائی 
داشتن صف واحد پيشروان طبقه ی کارگر 
و  نداشته  معنا  تئوريکی،  گی  گرفته  ِمه  و 
طبقات  سود  به  نهائی  درتحليل  اش  نتيجه 
غير پرولتری و مشخصا بورژوائی تمام می 

شود. برای ازبين بردن اين اشکال درجنبش 
کمونيستی ايران بايد تالش خود را دو چندان 
کنيم. "بدون تئوری انقالبی، جنبش انقالبی 

ممکن نيست".
ک.ابراهیم ـ ٨ اسفند ١٣٨٨

ايونجليکای  (صهيونيسم،  ها  بنيادگرائی 
و...)  المائيسم  هندوتوا،  مسيحی،  راست 
«تسليم محض» و «انقطاع از ا ين عالم و 
الحاق به عالم ديگر» را بين توده های مردم 
رهائی  انديشه  نوع  هر  دشمن  و  کرده  تبليغ 
عمدتا  که  بنيادگرا  اسالم  باشد.   می  بخش 
اساسا  بلکه   مذهبی)  فقط  (نه  جنبش  يک 
و  مقوالت  به  عنوان  هيچ  به  است،  سياسی 
انگاشت های اساسی به عنوان يک دين توجه 
اجتماعی  نقد  نوع  هيچ  هم  حاال  تا  و  ندارد 
و  اسالم  از  تئولوژيکی  حتی  و  اقتصادی  و 
يا ديگر اديان عرضه نکرده است. آموزش 
های اسالم سياسی حتی با انديشه های متعلق 
به «الهيات رهائی بخش» که در دهه های 
مطرح  التين  آمريکای  کشورهای  در  اخير 
زيرا  دارند.  اساسی  تفاوت  نيز  اند،  بوده 
اسالم بنيادگرا نيز مثل ديگر بينادگرائی های 
شناسان  شرق  از  پيروی  به  دينی  و  مذهبی 
«عبوديت»  و  محض»  «تسليم  مدار  اروپا 
را رواج داده و انديشه ها و مبارزات رهائی 
بخش طبقاتی، ملی و بويژه خواست آزادی 
می  محسوب  «کفر»  و  «شرک»  را  زنان 
شناس  اسالم  و  دانشمند  طه  محمود  دارند. 
نادر  اسالمی  روشنفکران  از  يکی  سودانی 
در قرن نوزدهم بود که درمبارزه عليه شرق 
تالش  بنيادگرا  اسالم  مروجين  و  شناسان 
کرد که به پديده ی رهائی در تعابير خود از 
اسالم تاکيد ورزد. او در اسرع وقت توسط 
مقامات دولتی سودان و با حمايت انگلستان 
کفر»)  و  شرک   ») رهائی  تبليغ  خاطر  به 
محکوم به مرگ گشته و در شهر خارطوم 
آن  در  انگلستان  (مستعمره  سودان  پايتخت 
تنها  نه  او  اعدام  شد.  آويخته  دار  به  زمان) 
منعکس  زمان  آن  گروهی  های  رسانه  در 

نگشت بلکه مورد اعتراض تشکل های 

اسالم بنيادگر ا...  بقيه  از صفحه آخر



صفحه ١٠رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
«راديکال» و «معتدل» اسالمی حتی 
نوگرائی  و  اسالمی  رنسانس  مبلغين 

نيز قرار نگرفت. 
که  روشنفکرانی  نيز  حاضر  حال  در   –  ٤
به  سروش  (عبدالکريم  اسالمی  رنسانس 
عنوان نمونه) و يا نوگرای دينی (مثل محسن 
کديور) را در اسالم تبلغ می کنند، به هيچ 
های  انديشه  و  ها  راه  از  عنوانی  و  وجه 
نشين  مسلمان  کشورهای  در  انسان  رهائی 
اصلی  حامی  و  حاکم  مستبد  های  رژيم  از 
آن  راس  در  و  سرمايه  جهانی  (نظام  آنها 
کلی،  طور  به  کنند.  نمی  صحبتی  آمريکا) 
تمامی نحله های فکری متعلق هم به اسالم 
بنيادگرا و هم به رنسانس و نوگرائی اسالمی 
از قوانين حاکم بر «بازار آزاد» نئوليبرالی 
عمدتا حمايت کرده و يا از گسترش آنها در 
کشورهای مسلمان نشين حتی انتقاد هم نمی 
کنند. آيا تا کنون مقاله و يا صحبتی از طرف 
سروش،  عبدالکريم  چون  شاخصی  افراد 
کروبی،  خاتمی،  محمد  کديور،  محسن 
مهاجرانی، اکبر گنجی، هاشمی رفسنجانی، 
محمود احمدی نژاد، مصباح يزدی، جوادی 
آملی و... منتشر و ارائه داده شده است که 
آزاد  بازار  بر  حاکم  های  مکانيزم  آن  در 
مثل پروسه خصوصی سازی و پی آمدهای 
گرسنگی،  از  ومير  (مرگ  آن  بار  فالکت 
ازدياد  فراگير  خانمانی  بی  مزمن،  بيکاری 
کودکان خيابانی، تن فروشی جهانی و...) که 
جهان و تمدن بشری را به سوی سبعيت و 
«بشريت تهی از انسانيت» سوق می دهند، 
قرار  نقد  مورد  حداقل  يا  و  گشته  محکوم 

گرفته باشند.
٥ – شايان ذکر است که اين افراد شاخصی 
بنيادگرای  اسالم  مختلف  های  نحله  به  که 
نوگرائی  و  رنسانس  و  راديکال  و  معتدل 
های  سکوالريست  با  دارند،  تعلق  اسالمی 
ضد چپ (که به طيف های متنوع جمهوری 
بشری،  حقوق  متعدد  های  خواهان،تشکل 
 ... و  طلبان  سلطنت  خواهان،  دموکراسی 
با  دارند)  تعلق  ايران  از  خارج  و  داخل  در 
اينکه خصلتا و از نظر شيوه های برخورد 
قابل  های  تفاوت  دارای  ايران  اوضاع  به 
نظر  از  و  ماهيتا  ولی  هستند  ای  مالحظه 
بازار  های  مکانيزم  به  برخورد  در  کيفی 
و  جهانی  بانک  نئوليبرالی  مقررات  و  آزاد 
تفاوتی  کوچکترين  پول  المللی  بين  صندوق 
با همديگر نداشته و جملگی از پروسه های 
و  زدائی  ملی  سازی،  خصوصی  دردناک 
بر  کنند.  می  حمايت  دولتی  مقررات  لغو 
اين اساس، آيا آنها می توانند طبق ادعايشان 
حاميان واقعی استقرار و گسترش دموکراسی 
ايران  در  اجتماعی  عدالت  سپس  و  پيگير 

باشند؟ يک نگاه اجمالی به انديشه ها و آموزه 
های اسالم بنيادگرا از يک سو و پروژه های 
سکوالريست ها از سوی ديگر می توانند در 
تهيه يک پاسخ مناسب به اين پرسش کمک 

کند. 
٦ – مطابق اصول حاکم بر اسالم بنيادگرا، 
است  قادر  چون  سياسی)  (فقه  دينی  قوانين 
که به تمام مسائل و سئواالت پاسخ دهد، در 
نتيجه مسلمانان «امت اسالمی» احتياجی به 
اقتصادی  و  اجتماعی  قوانين  تدوين  و  تعبيه 
که اساس تعريف دموکراسی است را ندارند. 
بلکه  کنونی  های  واقعيت  تنها  نه  بينش  اين 
تاريخ عينی جوامع کشورهای مسلمان را يا 
نفی کرده و يا به طور کلی نديده می گيرد. 
زيرا در اين جوامع نيز دهه هاست که قوانين 
به طور ضروری تعبيه و تدوين می گردند. 
ولی در اکثر موارد اين قوانين توسط هيئت 
تاويل  و  تعبيرها  از  استفاده  با  حاکمه  های 
می  حاکمين  انحصار  در  (که  اسالمی  های 
باشند) اعمال و پياده می شوند. در کشورهای 
جمهوری  و  سعودی  نظيرعربستان  اسالمی 
اسالمی ايران که طبقات حاکمه اش ادعا می 
اسالمی (مشروع  قوانين  رعايت  با  که  کنند 
در قرآن) حکومت می کنند، اعضای اصلی 
رهبری  و  عربستان)  (در  سعودی  خاندان 
مثل  ايران  در  فقيه)  (ولی  نگهبان  شورای 
و  زور  اعمال  با  گذشته  مستبد  سالطين 

استبداد حکومت می کنند. 
و  ورزيده  تاکيد  گرايان  اسالم  اگر   –  ٧
معتقدند  و  کنند  می  اعمال  را  تاکيدات  اين 
بديل  بهترين  سياسی  اسالم  فقه  اصول  که 
دولتی بوده و بر دموکراسی ارجحيت دارد، 
سکوالريست های ضد چپ (و يا غير چپ) 
به  که  هم  زمانی  و  ورزند  می  تاکيد  نيز 
قدرت برسند آنها را اعمال می کنند که امر 
مکانيسم  و  قوانين  رعايت  بدون  دموکراسی 
های حاکم و رايج بر بازار آزاد نئوليبرالی 
در  متوسط  طبقه  توسعه  و  رشد  با  (همراه 
مستقر  تواند  نمی  نشين)  مسلمان  کشورهای 
گردد. به نظر نگارنده دموکراسی هائی که 
توسط حاميان اسالم بنيادگرا و يا تشکل ها 
های  سکوالريست  گوناگون  های  طيف  و 
ايران  برای  سرمايه  جهانی  نظام  طرفدار 
های  دموکراسی  گردند،  می  تنظيم  و  تعبيه 
در  و  بوده  نامربوط  و  ناپايدار  بريده»  «دم 
خدمت جامعه ملی ايران (به ويژه کارگران 
و زحمتکشان) قرار ندارند،  ادامه و استقرار 
هر يک از آنها آينده سياسی مردم ايران را 

دوباره به بن بست خواهد کشيد. 
٨ – اسالم بنيادگرا نه از بطن و متن ويژگی 
های جوامع مسلمان بيرون آمده و نه منبعث 
از عکس العمل مسلمانان نسبت به ناهنجاری 

مدرنيته  های  طليعه  با  سکوالريسم  های 
و  گيری  شکل  نگارنده  است.  طلبی)  (تجدد 
رشد اسالم بميادگرا و ديگر بنيادگرائی های 
دينی و مذهبی را با «نگاهی ذات انگارانه» 
در ماهيت آموزه های درونی اسالم جستجو 
نکرده و در رويارويی های ذاتی باورها و 
سنن اسالمی با نگره های سکوالريسم (عرفی 
رديابی  طلبی  تجدد  های  انگاشت  و  گری) 
نمی کند. اين نوع  نگاه ها و رديابی ها برای 
توضيح و بررسی کليت پديده پيچيده و گاها 
اسالمی)  ويژه  به  (و  ها  بنيادگرائی  مرموز 
است.  فراتاريخی  و  نارسا  و  ناکافی  بسيار 
عروج و گسترش انديشه ها و عملکردهای 
اسالم بنيادگرا و ديگر بنيادگرائی های دينی 
و مذهبی معلول و منبعث از فعل وانفعاالت 
تر  (جهانی  سرمايه  حرکت  سريع  منطق 
نظام  تکامل  تاريخ  کنونی  فاز  در  شدن) 
جهانی بويژه در سی سال گذشته می باشد. 

٩ – بررسی تاريخی جنبش های بنيادگرائی 
نشان می دهد که نظام جهانی سرمايه و به 
انواع  گسترش  در  آمريکا  آن  راس  ويژه 
واقسام اين جنبش ها و حتی مواقعی در شکل 
گيری و رشد آنها نقش عمده داشته اند. اسناد 
و مدارک زيادی نشان می دهند که کشورهای 
مسلط مرکز کمک های چشمگيری در زمينه 
های مالی و نظامی و آموزشی به گروهها و 
سازمان های بنيادگرای اسالمی نموده اند که 
تاريخچه آنها به صد سال پيش می رسد. در 
دوره جنگ سرد، کشورهای سرمايه داری 
به  کمونيسم»  عليه  «جنگ  بهانه  به  غرب 
های  سازمان  به  سرتاسری  و  فراگير  طور 
در  المسلمين  اخوان  (از  اسالمی  بنيادگرای 
مصر و شمال آفريقا در دهه های ١٩٣٠ و 
١٩٤٠ گرفته تا القاعده، مجاهدين اسالمی و 
طالبان در افغانستان و پاکستان در دهه های 

١٩٧٠ و ١٩٨٠) کمک کردند. 
اسالم  رهبران  که  است  اين  واقعيت   – ١٠
بنيادگرا هم در نوع معتدل مانند ترکيه و هم 
در نوع راديکال آن مثل ايران، زمانی که به 
هدف خود (تسخير قدرت سياسی) می رسند 
بالفاصله منطق حرکت سرمايه را پذيرفته و 

با اتخاذ سياست های «خصوصی سازی»
های  دولت  جايگزين  زدائی»  «ملی  و   

سکوالر و کمپرادور سابق می گردند. 
اقتصاد  از  مرکب  هائی  سياست  اعمال 
رهبران  توسط  سياسی  استبداد  و  نئوليبرالی 
که  گشته  باعث  بنيادگرا  اسالم  حاميان  و 
اسالم  به  متعلق  های  سازمان  و  احزاب 
ابزار  بهترين  و  ترين  مطمئن  به  بنيادگرا 
در  کمپرادور  داری  سرمايه  خدمت  در 
امر  اين  گردند.  تبديل  پيرامونی  کشورهای 

مثل  اسالمی  احزاب  مورد  در  تنها  نه 



صفحه ١١رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
و  ترکيه  در  عدالت»  و  «توسعه  حزب 
اخوان المسلمين در مصر، مراکش و... که 
کند  می  صدق  شوند،  می  محسوب  معتدل 
زير  و  مخفی  های  سازمان  مورد  در  بلکه 
زمينی گوناگون در افغانستان، پاکستان، يمن 
شوند  می  متوسل  به «تروريسم»  که  و.... 
نيز مصداق پيدا می کند. به عبارت ديگر، 
احزاب و سازمان های سياسی متعلق به دو 
کمپ معتدل و راديکال از موهبت يک نوع 
تقسيم کار بين خود برخوردار بوده و مکمل 
هم عمل می کنند: تقسيم کار بين آنهائی که 
آنهائی  و  شوند  می  متوسل  ترور  و  قهر  به 
کسب  و  نفوذ  شان  مهم  و  اصلی  وظيفه  که 
مقام و موقعيت در نهادهای دولتی (مشخصا 
در عرصه های آموزش و پرورش، رسانه 
و  پليسی  ادارات  در  امکانا  و  گروهی  های 
پيرامونی  کشورهای  در  نظامی)  نيروهای 
دو  هر  احزاب  و  ها  سازمان  هدف  است. 
تسخير  فقط   بنيادگرا  اسالم  به  متعلق  کمپ 
تئوکراسی  اعمال  سپس  و  سياسی  قدرت 
از  بعد  کمپ  دو  هر  حاميان  است.  اسالمی 
اينکه موفق  برای  قدرت  تسخير  و  پيروزی 
به استقرار تئوکراسی خود گردند با تمام قوا 
دست به سرکوب و انهدام سياسی و فيزيکی 
تمام سازمان ها و احزاب سکوالری می زنند 
که يا به کمپ سوسياليست ها و مارکسيست 
طرفداران  و  گرايان  ملی  کمپ  به  يا  و  ها 
حق تعيين سرنوشت ملی تعلق دارند. تاريخ 
جمهوری اسالمی ايران از يک سو و تاريخ 
دولت ترکيه تحت رهبری حزب «توسعه و 
عدالت» از سوی ديگر بهترين نمونه هائی 

در اين مورد محسوب می گردند. 
١١ – رهبران و حاميان اسالم بنيادگرا چه 
چه  و  هستند  معتدل  اصطالح  به  که  آنهائی 
آنهائی که به اصطالح راديکال محسوب می 
شوند بعد از پيروزی و تسخير قدرت سياسی 
تا زمانی که «دگر انديشان» عمدتا چپ های 
مارکسيست و ملی گرايان سکوالر چپ را 
به مرحله نابودی و انهدام نکشانده اند با هم 
بر  پيروزی  از  بعد  کنند.  می  عمل  متحدانه 
به  عمدتا  حاکم  بنيادگرايان  انديشان»  «دگر 
های  ويژگی  حتی  و  ماهيت  داشتن  خاطر 
کمپرادوری در مقابل هم صف آرائی کرده 
هم  جان  به  متخاصم  های  جناح  شکل  به  و 
می افتند . بسته به شرايط مشخص کشورها، 
کشوری  از  ها  تالقی  اين  شمايل  و  شکل 
دارند.  آشکار  های  تفاوت  ديگر  کشور  به 
و  سرکوب  و  پيروزی  از  بعد  الجزايره  در 
«اخته سازی»  بقايای «جنبش آزادی بخش 
الجزاير» و تالقی ها و رويارويی اسالميست 
ها شديدا شکل و شيوه ای سرکوب به خود 
گرفته و تا سرحد انهدام فيزيکی پيش رفت. 

در صورتی که در ايران بر خالف الجزاير، 
عليه  آرائی  صف  در  اسالمی  بنيادگرايان 
همديگر تا حد «ديالوگ» و احتماال مماشات 
آستانه  (در  تاکنون  و  رفته  پيش  مصالحه  و 
سی و دومين سالگرد انقالب بهمن ١٣٥٧) 
به طور روشن در موقعيت «پات کرده» و 

بن بست قرار گرفته اند. 
١٢ – گفتمان اسالم بنيادگرا نيز مثل گفتمان 
های متعلق به بينادگرائی های مسيحی، يهودی، 
سرمايه  با  تالقی  در  و...  بودائی  هندوی، 
(گلوباليزاسيون)  جهانی  نئوليبرالی  داری 
ای  پيچيده  و  مرموز  طور  به  بلکه  و  نبوده 
و  ديپلماسی  گيرد.  می  قرار  آن  خدمت  در 
نظام  سره  سه  نيروهای  های  استراتژيست 
سرمايه (آمريکا، «اتحاديه» اروپا و ژاپن) 
عمال از وجود بنيادگرائی اسالمی در سراسر 
جهان استفاده کرده و از ترويج و گسترش آن 
در نيجريه، کنيا، مصر و الجزاير در آفريقا 
حمايت  و...  يمن  لبنان،  پاکستان،  تا  گرفته 
جانبه  همه  حمايت  افغانستان،  در  کنند.  می 
دولت آمريکا از «مجاهدين آزاديخواه» عليه  
«کمونيست های ديکتاتور» که حق تحصيل 
و  مجانی  افغانی  زنان  برای  را  تدريس  و 
اجباری ساخته بودند، در دهه ١٩٨٠ فراگير 
و همه جانبه بود. آنهائی که در رسانه های 
جی  کشورهای  در  ويژه  به  جاری  گروهی 
معروف  آزاديخواه»  «مجاهدين  اسم  به   ٣
شاگردهائی»  و «داروغه  گشتند، «الوات» 
سازمان  پرورش  و  آموزش  تحت  که  بودند 
سيا بعد از تسخير قدرت در افغانستان زنان 
را از حق تحصيل و تدريس و سفر محروم 
ساخته و توده های وسيعی از مردم افغانستان 
را در زندان های «خانواده بزرگ توهمات» 
اسالم بنيادگرا محبوس ساختند. شايان توجه 
است آنهائی که در روزگاری نه چندان دور 
عنوان «مجاهدين» و «داوطلبان آزاديخواه» 
را  مهمی  های  نقش  امروزه  کردند،  کسب 
در عمليات نظامی – تروريستی در اکناف 
جو  ترويج  و  ايجاد  با  و  کرده  ايفاء  جهان 
ترس و دلهره در دل مردم (به ويژه در بين 
اروپا)  و  آمريکا  کشورهای  ساکن  مردمان 
خدمت شايانی را به استراتژی جهانی حاميان 
نظام سرمايه انجام می دهند که حائز اهميت 
است. تصويری که از سبعيت و سنگدلی در 
اذهان مردم کشورهای مسلط مرکز در مورد 
مردم «وحشی» کشورهای دربند پيرامونی 
اسالم  ترور  قربانيان  اولين  خود  اتفاقا  (که 
رسانه  توسط  روز  و  شب  هستند)  بنيادگرا 
های گروهی فرمانبر ترسيم می گردد، بدون 
ترديد به شکل گيری و رواج پديده «اسالمو 
مردم  بين  در  مسلمانان)  از  (ترس  فوبيا» 
دامن زده و ايجاد آپارتايد جهانی (که پی آمد 

شکاف  گردش  و  حرکت  منطقی  و  ناگزير 
اندازانه سرمايه در سطح جهانی است) را به 

مقدار زيادی ميسر می سازد. 
١٣ – شايان ذکر ا ست که ترس از اسالم 
تنها مترسک و لولوخورخوره ای نيست که 
سرمايه  مسلط  حاکمين  معاصر  تاريخ  در 
در کاخ سفيد وديگر کاخ ها به آن در جهت 
به  جهان  سراسر  در  مردم  فريب  و  تحميق 
اند.  شده  متوسل  شمال  کشورهای  در  ويژه 
ها  ترفند  به  جهانی  نظام  حاکمين  توسل  آيا 
سرخ»،  چون «خطر  لولوخورخورهائی  و 
و  کرملين»  از  «ترس  زرد»،  «خطر 
کنفرانس  رهبران  طرفی»  بی  فساد  «خطر 
متعهد  غير  کشورهای  سازمان  و  باندونگ 
در دوره ٦٢ ساله جنگ سرد فراموش شده 
اند؟ امروزه شعار و مترسک «چاينو فوبيا» 
و  قيد  بی  حمايت  الجرم  و  چين)  از  (ترس 
که  بودائی  بنيادگرائی  المائيسم  از  شرط 
نوعی تئوکراسی برده داری (تحت رهبری 
مورد  بايد  چگونه  را  است  الما)  داالئی 

ارزيابی قرار داد؟ 
١٤ – در تهيه جواب مناسب به اين سئواالت 
نگارنده توضيح و تجزيه و تحليل مارکسيست 
های متعلق به مکتب نظام جهانی سرمايه را 
بيشتر از توضيحات ديگران مناسب و قانع 
کننده ارزيابی می کند: نظام جهانی سرمايه 
در راس آن آمريکا ، بيش  از پيش به مرحله 
فرتوتی، پيری و بی ربطی عمر خود رسيده 
است. اين نظام که در حال حاضر با بحران 
های  بحران  خرده  و  خود  ساختاری  عميق 
گرسنگی  مزمن،  بيکاری   – آن  از  منبعث 
جهانی، تخريب محيط زيست، شکاف وسيع 
بين فقر و ثروت و..... – دست و پنجه نرم 
وار  زالو  وجود  که  است  محتاج  کند،  می 
به  متعهد  را  خود  جمعی  دسته  امپرياليستی 
جنگ های بی پايان «ساخت آمريکا» عليه 
جنوب  کشورهای  در  ويژه  به  جهان  مردم 
جهانی  پروسه  ساختن  ميليتاريزه  سازد. 
سرمايه تنها وسيله و ابزاری است که توسط 
آن نظام می تواند دسترسی خود را به منابع 
اليگوپولی  خدمت  در  زمين  سياره  طبيعی 
کشورهای  فراملی  انحصاری   – مالی  های 
بی  و  فرتوت  نظام  اين  سازد.  تامين  شمال، 
که  ساختاری  عميق  بحران  پرتو  در  ربط 
خود  هدف  به  تواند  نمی  گرفته،  را  دامنش 
و  نظاميگری  به  توسل  با  اينکه  مگر  برسد 
اشتعال جنگ های کاذب «تمدن ها» و تالقی 
های خونين بين فرهنگ های در دام مذاهب 
هندوی  يهودی،  مسيحی   اسالمی،  افتاده 
و.... با ايجاد امپراطوری آشوب و استقرار 
آپارتايدی در سطح جهانی (که انعکاس رشد 

و گسترش بربريت و بشريتی تهی از 
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انسانيت خواهد بود) به زندگی فرتوت 

و زالو وار خود ادامه دهد. 
از  نگارنده  مالحظات  اين  اساس  بر   – ١٥
ايران (در  چپ  نيروهای  سياسی  استراتژی 
عليه  مبارزه  که  ها)  مارکسيست  آنها  راس 
کره  بر  نظام  (کنترل  آمريکا  پروژه  کالن 
خاکی) جدا از مبارزه عليه خرده پروژه های 
بنيادگرائی های دينی و مذهبی از يک سو و 
ديگر  سوی  از  چپ  ضد  های  سکوالريست 

نمی بينند، حمايت می کند. 

درجبهه ی جهانی کمونيستی

به تارنما های اينترنتی  
حزب رنجبران ايران 

مراجعه کنيد و نظرات خود را 
در آنها منعکس کنيد!

سايت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سايت آينه روز
www. ayenehrooz.com

سايت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سايت رنجبر آنالين
www.ranjbaran.org/01_

ranjbaronline

سايت آرشيو روزنامه رنجبر
http://www.yudu.com/
library/16050/Ayeneh-

Rooz-s-Library

اعالميه ی "سازمان کمونيستی يونان" 
(KOE) درمورد جنبش بزرگ اعتراضی 

عليه رژيم حاکم
يونان: KOE با درود به تظاهرات، 

حمالت پليس به تظاهرکننده گان را محکوم 
می کند، درخواست بسيج بازهم بيشتر 

دراعتراض به اقدامات ضد مردمی حکومت 
و پيمان ثبات اتحاديه اروپا را دارد. 

٢٠١٠/٣/٥
توده  تظاهرات  به  يونان  کمونيستی  سازمان 
ای مبارزی که ديروز بعداز ظهر و امروز 
جديد  اقدامات  کشورعليه  درسراسر  صبح 
دولت پاسوک صورت می گيرد، درود می 
فرستد. اين تظاهرات بايد نقطه ی شروعی 
و  کارگران  تمامی  بزرگ  قيام  برای  باشد 
قاطعانه  تا  وادارنمايد  را  دولت  و  مردم، 
دربرابر اقدامات بربرمنشانه ی تحميل شده 
يونان،  مردم  امروز  بايستد.  بروکسل  ی 
جويانه  مبارزه  و  هزارنفری  دهها  درابعاد 
يا  فرستند:  می  حکومت  به  را  روشنی  پيام 
تصميمات ضد مردمی بايد کنارگذشته شوند 

و يا حکومت برکنارخواهد شد!
سازمان کمونيستی يونان حمالت بزدالنه ی 
نيروی ويژه ی پليس به مانوليس گلزوس ٨٧ 
ساله، قهرمان ملی ما درمبارزه عليه اشغال 
منجربه  که  را  مجلس  از  بيرون  در  نازيها 
زخمی و بستری شدن وی در بخش مراقبتی 
بعد  دهه   ٧ کند.  می  محکوم  شد،  شديد 
نازی  گری  اشغال  به  وار  نمونه  ازضربت 
خادمين  تهاجم  مورد  گلزوس  مانوليس   ،(*)

بروکسل و برلين واقع شد!
حمله  چنين   هم  يونان  کمونيستی  سازمان 
گروه  عليه  نيروها  اين  ی  سابقه  بی 
مجلس) راديکال  چپ  SYRIZA(ائتالف 
مجلس  از  آن  گان  نماينده  خروج  هنگام  به 
به  پيوستن  جهت  خودشان  پرچمهای  با 
تظاهرکننده گان را محکوم می کند. حمالت 
درتطابق  پليس  نيروهای  حد  از  بيرون 
اقتصادی  آور  خفقان  بامحدوديتهای  کامل 
دولت  توسط  که  است  درکشور  اجتماعی  و 

پاسوک پيش برده می شود.  
تحريک  عمليات  يونان  کمونيستی  سازمان 
آميز کريستوس پاپوتيس سخن گوی پاسوک 
عضو  جئورجياديس  آدونيس  و  درمجلس 
  LAOSمجلس از جناح حزب راست افراطی
نسبت به  KOE و SYRIZA را به هنگام 
تظاهر  حمله  موجب  که  مجلس  از  خروج 
پاناگوپولوس(رئيس  يانيس  به  گان  کننده 

کنفدراسيون عمومی کار) شد، تقبيح می کند.  
KOE عليه    شده  داده  سازمان  ی  حمله 
جناح  که  دهد  می  نشان   SYRIZA و 
افراطی راست LAOS از حکومت پاسوک 
آميز  تحريک  درعمليات  و  درمجلس(**) 

حمايت می کند.
که  است  روشن  خوبی  به  گان  همه  برای 
KOE خط سياسی کامال متفاوتی نسبت به 
خط رهبری کنفدراسيون عمومی کاردارد ـ 
به ويژه امروز که کارگران مورد وحشيانه 
و  حاکم  طبقات  توسط  مداوم  حمالت  ترين 
دولت شان قراردارند. اما هم چنين به خوبی 
شناخته شده است که KOE درعمل اين خط 
سياسی را مثل تمامی چپ  با تمام نيرو وبه 
طورسياسی در ميدانهای کار و درجامعه به 

کار می بندد.
که  روزی  درهمان  که  آوراست  خجلت 
را  قرن  يک  پيروزيهای  الئوس  و  پاسوک 
ی  نماينده  که  احزاب  همين  کنند،  می  دفن 
هستند،  بروکسل  عروسکهای  و  شرم  بی 
را  خود  مسئووليتهای  خواهند  می  عجوالنه 
آميز  تحريک  و  ارزش  بی  حمالت  پناه  در 

عليه KOE پنهان سازند.
سازمان کمونيستی يونان 

بزرگ  بازهم  شدنهای  بسيج  برای  فراخوان 
پيش  را  جنگی  ما  امروز  دهد.  می  را  تر 
برديم، اما مبارزه ادامه داد. همه به خيابان 
بيائيم تا تصميمات دولت را منسوخ نموده و 

پيمان ثبات اتحاديه ی اروپا را ازهم بدريم!
آتن، ٥ مارس ٢٠١٠
سازمان کمونيستی يونان

و  گلزوس  مانوليس   ،١٩٤٠ مه  در٣٠   (*)
باالرفته  آکروپوليس  از  سانتاس  آپوستولوس 
و صليب شکسته ی نازی را پاره کردند که 
نيروهای  که  زمانی    ١٩٤١ آوريل   ٢٧ از 
نازی وارد آتن شدند درآن جا نصب شده بود. 
اين اولين شروع عمليات مقاومتی در يونان 
بود و احتماال در اروپا. او ١٦ سال در زندان 
و تبعيد گذراند و مورد آزار دولتهای يونان 

پس از جنگ واقع شد.
درپارلمان  امروز  جديدی  تصميمات   (**)
تحت عنوان "تصميمات ويژه ی اضطراری" 
پاسوک  گان  نماينده  رای  با  اخير  درساعات 
و الئوس گرفته شد(باالبردن مالياتها بر يک 

سری از کاالهای مصرفی ـ مترجم)

*     *    * 
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دفاع از کمک رسانی به مردم 

هائيتی، نه به نيروهای نظامی آمريکا!
هائيتی فقيرترين کشور درنيم کره ی غربی 
است. اين کشور پيوسته مورد اشغال نيروهای 
سازمان ملل قرارگرفته و بعدازربودن رئيس 
توسط   ٢٠٠٤ سال  منتخب  آريستيد  جمهور 
درآن  ای  پوشالی  دولت  آمريکا،  نظاميان 
مستقرشده است. اين کشور اکنون با تراژدی 
فاجعه ی زمين لرزه روبه رو شده که مرکز 
را  پرنس  ئو  پورت  يعنی  تمرکزمردم  مهم 
از  ها  شده  کشته  تعداد  است.  ساخته  ويران 
وناخوشی  رفته  فراتر  نفر   ٢٠٠٠٠٠ مرز 

های مرگ باربه دنبال آن ادامه می يابد.
فروريزی  درحال  آوارهای  هائيتی  زيربنای 
برای صدها هزارپدر و مادر، پسر و دختر 
شده است. مشابه با قربانيان گردباد کاترينا که 
توسط دولت آمريکا به حال خود رهاشدند و 
"کمک بشردوستانه" هرگز صورت نگرفت، 
اکنون مردم هائيتی مايوسانه درانتظار غذا، 
آب و دوا ازدولت پوشالی امپرياليسم آمريکا 
هستند. خشم از حکومت شان در خيابانهای 
هائيتی درحال افزايش است و سازمان ملل 
انسانهای  جوی  و  ُجست  به  دادن  ازجواب 
گيرکرده در خرابی ها و تامين نيازمنديهای 

بازمانده گان، بازمانده است.
دولت آمريکا قول " کمک رسانی بشردوستانه" 
از  است  عبارت  عمده  "کمک"  است.  داده 
تامين  برای   " مسلح  نيروی   ١٠٠٠٠ گسيل 
امنيت" به آن کشور برای اطمينان يابی از 
را  خود  پوشالی  دولت  هائيتی  مردم  که  اين 
هائيتی  از  جديد  فيلمهای  نکنند.  سرنگون 
آمريکائی  نيروهای  رسيدن  ی  دهنده  نشان 
مسلح به مسلسل برای جلوگيری از شورش 

است.
آمريکا  امپراتوری  تصميماتی  وحدت 
به  اوباما  جمهور  رئيس  دادن  درمسئووليت 
رئيسان جمهورسابق بوش و کلينتون درمورد 
هماهنگ نمودن کمکها ی "بشردوستانه" به 
هائيتی نشان داده می شود. اين همان جورج 
پوستان  سياه  اکثر  به  که  است  بوشی  دابليو 
برخورد  خشونت  با  کاترينا  گردباد  قربانی 
نمود و جنايت کاری است که درتهاجم نظامی 
يک  از  بيش  افغانستان  و  عراق  به  آمريکا 
ميليون نفر را به کشتن داد. و کلينتون، قاتل 
درجريان  عراق  کودک  از٥٠٠٠٠٠  بيش 
١٠ سال طوالنی محاصر ی اقتصادی عراق 

می باشد.
جا  درهمه  دوستانه  انسان  کمک  درخواست 
ديده می شود.  ما به طور قطع از کليه ی 
حمايتهای انسانی برای مقابله با اين تراژدی 
ديگر  و  کارگری  های  اتحاديه  طريق  از  و 
حمايت  تشويق  و  بشردوستانه  اجتماعات 

بين المللی دفاع می کنيم. باوجوداين، تمامی 
داوطلب،  پول،  دوستانه،  انسان  کمکهای 
واقعی  سازمانهای  به  بايد  آب  و  غذا  دارو، 
مستقل  کنفدراسيون  نظير  هائيتی  مردم 
کارگران  هائيتی و سازمانهای مدافع برگشتن 
دولت آريستيد رئيس جمهور منتخب رسانده 
شود. اين وظيفه ی مردم هائيتی است که چه 
چه  و  است  مناسب  کشورشان  برای  چيزی 
را  هائيتی  وجهی  بهترين  به  توان  می  گونه 
دوباره ساخت و از چنين شوربختی انسانی 

نجات داد.
مبارزاتی  طوالنی  ی  سابقه  هائيتی  مردم 
دارند. اولين مردمی هستند که توانستند خود 
برده  قيام  با  اروپائی  استعمار  زير  از  را 
با  وجوداين،  با  کنند.  ١٨٠٤رها  درسال  ها 
استقرار اولين جمهوری سياه در نيم کره ی 
نهايتا  امپرياليستها  و  استعمارگران  غربی، 
موفق شدند طی مدتی بيش از دو قرن منابع 
اين کشور را به غارت ببرند. دراواسط دهه 
ديکتاتور  دواليه  هائيتی  مردم   ،١٩٨٠ ی 
سرنگون  بود،  آمريکا  حمايت  مورد  که  را 
رئيس  اولين  آريستيد  جمهور  رئيس  کردند. 
از  که  بود   ١٩٩١ درسال  منتخب  جمهور 
مردم  های  توده  جنبش  ی  فشرده  حمايت 

برخورداربود.
ازدياد خشم و نفرت به حق مردم هائيتی به 
سرنوشت  تعيين  حق  دارد.  حقانيت  تمامی 
مسائلشان،  گرفتن  دست  دربه  هائيتی  مردم 
طور  به  زمين  تصاحب  در  دهقانان 
و  مردم  ی  آذوقه  ی  تهيه  برای  کئوپراتيوی 
وحدت کارگران و دهقانان دربه دست گرفتن 
قدرت حاکمه برای ساختمان کشور، خانه و 
زنده گی درآزادی ـ گامی است که از طريق 
های  رابرويرانه  جديدی  دنيای  توان  می  آن 

جهان کهنه بناکرد!
خروج تمامی نيروهای مسلح آمريکا از 

هائيتی !
نه به ادامه ی اشغال هائيتی توسط سازمان 

ملل !
حق تعيين سرنوشت برای هائيتی !

(سازمان انقالبی کار ، اياالت متحده ی 
آمريکا) 

*     *    * 
افغانستان به کجا می رود؟

ميان  سو  اين  به  مدتی  از  پرسش  اين 
روشنفکران، تشکالت سياسی و در مجموع 
است  مطرح  افغانستان  مردم  از  برخی  نزد 
و بسياری از پيچيده بودن اوضاع بحث می 
کنند، تا حدی که معتقد اند  «خود امريکايی 
ها هم نمی دانندکه چه می کنند» و به اين باور 

رسيده اند که گويا امريکا و ناتو در افغانستان 
درمانده و به دنبال راه چاره ای جهت خروج 
ازين «تله» می باشند. اين در حاليکه خود 
اينان بنابر عدم شناخت دقيق از امپرياليزم و 
اشغال در تحليل اوضاع درمانده شده و آن را 
حملی بر درماندگی اشغالگران به سرکردگی 
امريکا می نمايند. اينان که شناخت دقيقی از 
فکر  سبکسرانه  ندارند،  اشغال  و  امپرياليزم 
وضعيت،  از  مردم  نارضايتی  که  کنند  می 
متحد  اشغالگران  و  امريکا  بودن  ناموفق 
اين  به  و  رساند  می  افغانستان  در  را  آن 
مردم  اگر  که  کنند  نمی  توجه  اساسی  اصل 
افغانستان از وضعيت راضی باشند، تجاوز 
نظام  يک  در  چون  نداشته،  معنايی  واشغال 
خلق  به  خدمت  و  برابری  اصل  که  انقالبی 
راضی  مردم  دارد،  قرار  آن  کار  لوح  سر 
بوده می توانند نه يک نظام پوشالی و مزدور 
طبقاتی که حافظ منافع اقليت ستمگر مالک و 

کمپرادور می باشد.
يک  عنوان  به  افغانستان  انقالبی  سازمان 
تا  داند  می  خود  وظيفۀ  پيشاهنگ،  سازمان 
در چنين فرصت هايی به اين پرسش ها با 
«تحليل مشخص از اوضاع مشخص» پاسخ 
ارائه دارد و تا حد توان  به چنين سردرگمی 
های فکری پايان دهد.  به اين خاطر نوشتۀ 
«افغانستان به کجا می رود؟» را  به پيشگاه 
عموم  و  انقالبی  جنبش  هواداران،  اعضا، 

زحمتکشان افغانستان تقديم می دارد....
درسايت  توانيد  می  را  ارزيابی  اين  بقيه 
کنيد.هيئت  مطالعه  روز)  حزب(آينه 

تحريريه

بجز نوشته هايی که با 
امضای تحريريـه منتشر 

مـی گردد و بيانگر نظرات 
حزب رنجبـران ايران 
می باشد، ديگر نوشته 
های مندرج در نشريه 

رنجبر به امضا های فردی 
است و مسئوليت آنها با 
نويسندگانشان می باشد.

تداوم بحران امپرياليسم و رشد مبارزات توده ای درجهان!
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وقتی که جمهوری اسالمی به جنگ سرمايه داری می رود!
مدتی است که شعار مبارزه با سرمايه داری 
می  گوش  به  زياد  اسالمی  جمهوری  در 
است  کرده  حوس  نژاد  احمدی  گويا  رسد. 
و  براندازد  جهان  در  را  داری  سرمايه  که 
گويا مراسم دولتی ٢٢ بهمن امسال، به قول 
حاکمان و رسانه هايشان، مراسم تشييع جنازه 

سرمايه داری و ليبراليسم بوده است.
البته هيچ گاه اين مدعيان مبارزه با سرمايه 
داری تعريفی از سرمايه داری ارائه ندادند 
و معلوم نشده که چگونه قرار است سرمايه 
داری و ليبراليسم نابود شوند. البته کسی چنين 
انتظاری هم ندارد. در جايی که مزدوران، 
و  وار  طوطی  شدگان،  مسخ  و  چاپلوسان 
بدون لحظه ای تفکر و انديشه شعارهای بچه 
گانه، شخصيت پرستانه و بی معنی حاکمان 
را فرياد می زنند طبيعی است که کسی به 

دنبال شناخت سرمايه داری نخواهد بود.
اما پس از سی و يک سال حکومت جمهوری 
اسالمی چه نوع سيستم اقتصادی – اجتماعی 
بر ايران حاکم شده که در تضاد با سرمايه 

داری است؟
تمام وسايل توليد ثروت در دست عده ای قليل 
زوال  به  رو  خورد  توليد  شده اند.  متمرکز 
است. اکثريت مردم برای تأمين معاش خود 
ندارند.  کارشان  نيروی  فروش  جز  راهی 
با  رقابت  به  قادر  داخلی  صنايع  که  آنجا  از 
محصوالت وارداتی نيستند، توليدات رو به 
هستند  تعطيلی  به  رو  کارخانه ها  و  کاهش 
از  افزون  روز  انتقال  حال  در  سرمايه ها  و 
علت  به  غيرمولد.  کارهای  سمت  به  توليد 
نيروی  تقاضای  اقتصادی  نابسامان  وضع 
اين  و  است  آن  عرضه  از  کمتر  بسيار  کار 
کار  متقاضيان  از  انبوهی  بيکاری  به  منجر 
گذران  برای  شوند  می  مجبور  که  شود  می 
که  بياورند  غيرمولد  کارهای  به  رو  زندگی 
در يک اقتصاد سالم (حتی از نوع سرمايه 

داری) کامال زائد هستند.
اين يک نگاه کلی به زيربنای جامعه بود. اما 

در روبنا چه خبر است؟
صاحبان قدرت و ثروت به هيچ کس پاسخگو 
نيستند. آنها با خيال راحت ميلياردها تومان 
نمی  پس  را  آن  و  گيرند  می  بانکها  از  وام 
دهند، ولی در طرف مقابل کارگر مسنی که 
قصد پخش کردن شيرينی و خواندن بيانيه ای 
به  دارد  را  کارگران  حقوق  از  حمايت  در 
٣ سال زندان محکوم می شود. کوچکترين 
داده  پاسخ  بيرحمانه  سرکوب  با  اعتراضات 
می شود و حکومت هر روزنه ای که برای 

انتقال اخبار باشد را مسدود می کند.
که  ندارد  اين  با  مشکلی  اسالمی  جمهوری 
کار  هيچ  اينکه  بدون  صفت  انگل  عده ای 
مفيدی انجام دهند در نتيجه قدرتی که سيستم 
مهيا  برايشان  حاکم  اجتماعی   – اقتصادی 
کرده، نتيجه زحمات ديگران را تصاحب کنند. 
مشکل زمانی ايجاد می شود که زحمتکشان 

نخواهند اين وضع را تحمل کنند.
زيربنا و روبنای جامعه ايران متعلق به يک 
نظام سرمايه داری ولی نه از نوعی که مثال 
در اروپا و آمريکای شمالی حاکم است، بلکه 
يک نظام سرمايه داری عقب مانده و وابسته 
است که نمی تواند با شيوه های متعارف به 
حيات خود ادامه دهد. اين نظام در اثر بحران 
سرمايه داری متولد شده و نمی تواند از آن 

خالصی يابد.
از  مقطعی  در  داری  سرمايه  که  حالی  در 
تاريخ نقشی حقيقتًا مترقی داشت و منجر به 
علم،  زندگی،  شرايط  در  عظيم  پيشرفتهای 
پس  شد،   ... و  ارتباطات  اجتماعی،  حقوق 
در  سدی  به  اش  تاريخی  دوره  پايان  از 
سرمايه  گشت.  بدل  بشريت  پيشرفت  مقابل 
که  بود  زمان  همين  مقارن  ايران  در  داری 
آن  حاليکه  در  و  شد  تبديل  مسلط  سيستم  به 
نقش مترقی قبلی را الاقل در همان ابعادی 
که برای کشورهای پيشرفته تر داشت هرگز 
اما  باشد،  داشته  ايران  برای  توانست  نمی 
گنديدگی  و  مصرف  تاريخ  پايان  عوارض 
اش را به تمام و کمال برای ايران به همراه 
اين  انعکاس  اسالمی  جمهوری  داشت. 
حکومتی  است.  جامعه  روبنای  در  گنديدگی 
که سرمايه داری هار و افسارگسيخته را با 
استبداد قرون وسطائی درهم آميخته است و 
تنها وظيفه اش سرکوب هر انديشه و حرکت 

مترقی است.
اگر در کشورهای پيشرفته تر سرمايه داری، 
طبقه سرمايه دار (برای تضمين حاکميتش و نه 
برای رضای مردم) حقوقی برای شهروندان 
طريق  از  نيز  کارگر  طبقه  و  است  قائل 
نفع  به  را  امتيازات  پاره ای  خود  مبارزات 
خود به سرمايه داران تحميل کرده  است، در 
ايران از اين حقوق خبری نيست. شهروندان 
حتی روی کاغذ هم با يکديگر برابر نيستند، 
حق  کارگران  ندارد،  وجود  بيان  آزادی 
تهيدستان  ندارند،  اعتصاب  و  تشکل  تجمع، 
بهداشتی  و  آموزشی  خدمات  از  توانند  نمی 
بهره مند شوند، سرکوب، اعدام و شکنجه هم 

که جای خود را دارند و ...

می توان ثابت کرد و هزاران مثال گويا زد 
از اينکه چطور مردم ايران در نتيجه سيستم 
حاکم  مانده  عقب  و  وابسته  داری  سرمايه 
حتی از حقوقی که مردم کشورهای پيشرفته 
سرمايه داری دارند، محروم هستند. اما در 
اينجا به يک نمونه اکتفا می کنم. در تاريخ 
خودی  به  که  افتند  می  اتفاق  حوادثی  گاهی 
بسيار  شايد  و  نيستند  اهميت  دارای  خود 
اما  برسند  نظر  به  مسخره  حتی  و  کوچک 
همين حوادث می توانند نشانگر عمق مسائل 

اجتماعی باشند.
چندی پيش تبليغی از تلويزيون دولتی ايران 
عده ای  چگونه  اينکه  البته  شد.  می  پخش 
داری  سرمايه  با  مبارزه  مدعی  توانند  می 
باشند ولی برای به دست آوردن سود قسمت 
بزرگی از برنامه های صدا و سيمايشان را به 
اين تبليغات فريبنده اختصاص دهند و وقت 
مردم را با آنها تلف کنند به کنار می گذاريم. 
خريد  از  پس  زنی  که  بود  اينگونه  تبليغ 
کودک  زن  شد.  می  خارج  فروشگاهی  از 
بود.  گذاشته  خريد  چرخ  در  را  خردسالش 
ناگهان چرخ خريد رها می شد و با سرعت 
در سراشيبی به طرف پله ها حرکت می کرد. 
مردی با مشاهده اين صحنه شروع به دويدن 
می کرد و پس از پرش از موانع درست در 
لحظه ای که چرخ در حال افتادن از پله بود 
آن را متوقف می کند. اما وقتی زن سر می 
رسيد مرد يک کاال را از درون چرخ خريد 
بيرون می آورد و با چهره خندان آن را به 
زن نشان می داد. يعنی زندگی کودک برايش 
مهم نبوده و فقط برای نجات آن کاال بوده که 

می دويده!
سرمايه داری در ايران به چنين درجه ای از 
کشورها  ساير  در  البته  است!  رسيده  هاری 
هم سرمايه داران ارزشی برای جان انسانها 
سودشان  بخاطر  حاضرند  و  نيستند  قائل 
کنند،  قربانی  سرمايه  برابر  در  را  انسانها 
مقاصد  که  هستند  نگر  آينده  آنقدر  آنها  ولی 
ناچيز  سود  بخاطر  و  کنند  مخفی  را  خود 
يک سرمايه دار، آبروی کل سيستم سرمايه 
تبليغی  چنين  اگر  عالوه  به  نبرند.  را  داری 
در کشورهای امپرياليستی پيشرفته به نمايش 
گسترده  اعتراض  با  قطعًا  شد  می  گذاشته 
نمايش  رسانه  و  کاال  آن  تحريم  و  بينندگان 
ايران  در  ولی  گشت  می  مواجه  دهنده اش 
ارزش زندگی انسانها تا بدان حد تنزل کرده 
که ديگر کسی به اين چيزها اعتنا نمی کند. 

در کشوری که اعدام، شکنجه، تجاوز 
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مواد  فحشاء،  انسان،  قاچاق  جنسی، 
ميلياردی  اختالس  و  دزدی  مخدر، 
از اموال مردم رسمًا يا عمال آزاد است، چه 
اهميتی دارد اگر ارزش يک کاالی پيش پا 

افتاده بيشتر از جان انسان بشود؟
سقوط جامعه ايران تحت سيستم حاکم محدود 
و  اخالقی  لحاظ  از  بلکه  نيست  اقتصاد  به 
فرهنگی نيز در حال سقوط است. حکومتی 
نيز  را  آخرت  دنيا  بر  عالوه  بود  قرار  که 
آباد کند کار را به جايی رسانده که گله های 
و  بهمن   ٢٢ در  گوشش  به  حلقه  و  مزدور 
صورت  به  حتی  مردم  که  روزهايی  ساير 
شعار  با  کردند  می  اعتراض  آميز  مسالمت 
«ماشاء اهللا حزب اهللا»، «يا حسين» و «يا 
وحشيانه  را  دختران  و  نوجوانان  علی» 
مضروب می کنند، روسری را از سر زنان 
می کشند، فحشهای رکيک جنسی نثار مردم 
بی دفاع می کنند و کسانی که از اعمالشان 
فيلم برداری کنند يا به آنها اعتراض کنند را 

نيز دستگير می کنند.
روبنای  و  زيربنا  ماندگی  عقب  عالج  راه 
جامعه ايران چيست؟ آيا می توان کشورهای 
و  داد  قرار  الگو  را  داری  سرمايه  پيشرفته 

برای رسيدن به آنان تالش کرد؟
آن  در  که  دورانی  شد  گفته  که  همانطور 
پيش  و  مترقی  نقش  داری  سرمايه  سيستم 
برنده جوامع را داشت به سر رسيده است. 
در اثبات اين گفته همين بس که امروز سطح 
علم و صنعت به حدی رسيده است که همه 
کوتاه،  کار  ساعات  با  توانند  می  انسانها 
زندگی مناسبی داشته باشند و فقر، تبعيض، 
جنگ و تخريب محيط زيست را ريشه کن 
سازند، اما سيستم سرمايه داری که هدفی جز 
مانع  ندارد،  صفت  انگل  عده ای  سود  تامين 

اين پيشرفت تاريخی است.
ممکن  داری  سرمايه  سيستم  عمر  تداوم  با 
است زمانی برسد که کشورهای پيشرفته تر 
کنونی به وضع فعلی ايران دچار شوند ولی 
وضع ايران که در تقسيم کار جهانی نقشی 
ارزان  کار  نيروی  و  خام  مواد  تامين  جز 
سيستم  اين  تحت  هيچگاه  ندارد،  را  قيمت 

بهبودی چشمگير پيدا نخواهد کرد.
شايد خيلی از مردم فکر کنند اين وضع غيرقابل 
داری  سرمايه  برای  جايگزينی  است،  تغيير 
وجود ندارد و بايد عليرغم ميل شان خود را 
با آن وفق دهند. وظيفه همه کمونيستها است 
که به کارگران و زحمت کشان ثابت کنند که 
می توانند با اتحادشان جهانی بهتر بسازند. 
تمام امکانات الزم برای چنين کاری موجود 
است، از تکنولوژی و صنعت مدرن گرفته 
ثروت  تمام  که  پرشماری  کارگر  طبقه  تا 
جامعه توسط آن توليد می شود، طبقه ای که 

نياز دارد پی به موقعيت و قدرت خود ببرد 
و آگاه و متشکل شود تا تمام نظام پوسيده بجا 
های  سيستم  حاکميت  سال  هزاران  از  مانده 

مبتنی بر استثمار را دور اندازد.
داری  سرمايه  پوسيده  نظام  که  روزی  هر 
از  ميليونی  قربانيهای  قيمت  به  يابد  تداوم 
شود.  می  تمام  کشان  زحمت  و  کارگران 
مدعيان  تفرقه  و  پراکندگی  شرايط،  اين  در 
کنار  را  ترديد  است.  جنايت  يک  کمونيسم 
آميز  مسالمت  همزيستی  و  سازش  بگذاريم. 
با انگل های بورژوا ممکن نيست. تا زمانی 
نکات  روی  و  نشده اند  متحد  کمونيستها  که 
اساسی يک برنامه پرولتری متشکل نگشته اند 
خواهد  باقی  آگاه  نا  و  پراکنده  نيز  پرولتاريا 
برای  و  کنيم  شروع  خودمان  از  پس  ماند. 

ساختن يک دنيای بهتر متحد شويم.
اسفند ٨٨ ـ م.م. 

ازهر دری سخنی
آيد  می  درزير  که  مقاالتی  از  ای  خالصه 
جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزيز 
ضرورتا  و  است  ديگران  نظرات  به  رنجبر 
اين نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. 

هيئت تحريريه

چرا آمريکا درآن همه جنگ 
درگيراست؟

شروود راس ـ ٢ فوريه ٢٠١٠ 

يک ناظم دانش کده ی حقوق هشدارمی دهد 
که آمريکا «کشوری درُجست و جوی جنگ 
است» و اگرخود را تغييرندهد به نابودکردن 

خودش می رسد.
حقوق  ی  دانشکده  ناظم  ولول  الورنس 
مجموعه  به  باتوجه  درآندوِور  ماساچوست 
جنگهائی که آمريکا به راه انداخته است، می 
که  است  حقيقتی  اما  نامعقول  «گرچه  گويد 
ما خود را به مثابه کشوری که جنگ طلب 
صورت  به  خودرا  ما  ايم.  نشناخته  است، 

پيام  اين  و  بينيم»  می  طلب  صلح  کشور 
مداوما بر طبل تبليغاتی رسانه های حکومتی 

کوبيده می شود.
ولول خاطرنشان می سازد که آمريکا بعداز 
جنگ جهانی دوم درجنگهای ضروری اجتناب 
ناپذير درکره، درويتنام، به صورتی پوشيده 
خليج،  اول  درجنگ  کامبوج،  و  الئوس  در 
درعراق،  خليج  دوم  درجنگ  درافغانستان، 
درگيرشده است. آمريکا هم چنين کشورهای 
سومالی،  هائيتی،  کوبا،  گرانادا،  پاناما، 
و  صربستان  کوسووو،  بوسنی،  سودان، 
قرارداده  بمباران  يا  و  هجوم  مورد  را  ليبی 
و جنگی جهانی را با تروريسم «اعالم کرده 

است».
کشوری  آمريکا  اگر   » نويسد  می  ولول 
شيزوفرنی  به  مبتال  را  آن  ما  بود،  انسانی 
و يا حداقل گرفتار مرض روانی سختی می 
دانستيم تا او را درمقابل اين همه حرکاتش 

کشوری صلح دوست بپنداريم».
ولول می افزايد آمريکا امروزه برای بخش 
نظامی بيشتر ازشايد تمامی کشورهای جهان 
بيشتر  طورقطع  به  و  کند  می  خرج  باهم 
نظامی  مخارج  بيشترين  که  ٢١کشوری  از 
دارند، نظير چين، روسيه، انگليس، فرانسه، 

آلمان، ايتاليا، ژاپون، و اسرائيل.
دائما  آمريکائيها  تنها  نه  نويسد  می  او 
درجنگ هستند، بلکه اعتقاد دارند که برای 
عقيده  مابراين   » جنگند:  می  درستی  امر 
هستيم که پيوسته با جنگيدن کارخوبی انجام 
بجنگيم  هم  باز  بايد  ما  درنتيجه  و  ايم  داده 
از  بهبوداقتصادی  و  آزادی  دموکراسی،  تا 
دست نروند». ولول می گويد ما نمی توانيم 
تواند  می  اين  بدهيم «چراکه  راه  حقيقت  به 

وجهه ما را ازبين ببرد».
او می گويد «به طورقطع بسياری ازجهانيان 
ـ احتماال بيشترين آنهاـ به ما به صورت صلح 
دوست نمی نگرند. جنگ دوم خليج اثر منفی 
درخودآمريکا داشته است و باعث شده است 
از  بيشتر  ـ  عربها  ويژه  به  ـ  مسلمانان  که 

گذشته از ما متنفرشوند».
ولول می نويسد درميان داليل آمريکا برای 
خواست  اقتصادامپرياليستی،  اکثرا  جنگ 
توسط  جنگ  بودن  افتخارآفرين  برترماندن، 
حماقت  افراطی،  طلبی  جاه  ها،  رسانه 
محاکمه  دربه  ناتوانی  و  کشور  رهبران 
کشاندن آنها به مثابه جنايت کاران جنگی و 
ناتوانی درآموختن از اشتباهات گذشته را می 

توان نام برد.
درمورد اقتصاد امپرياليستی ولول خاطرنشان 
می سازد که درسال ١٨٩٨ آمريکا به حدی 

توليدکرد که ازظرفيت مصرف داخلی 



و  بازارخارجی  به  نياز  و  زيادتربود 
ايستگاههائی برای ناوگان جنگی داشت 
که قادرمی شدند از تجارت خارجی آمريکا 
حراست کنند. «هيچ چيزی واقعا تغييرنيافته، 
نام  تحت  آن  از  ما  امروز  که  اين  جز  به 
همه  برای  آفرينی  ثروت  و  گلوباليزاسيون  
و  فقر  جز  اين  که  درحالی  کنيم  می  دفاع 

بدترشدن راهی نگشوده است».
او می نويسد «جنگ اول خليج به خاطر نفت 
بود و نه آن طور که رئيس جمهوربوش به 
دروغ ادعا کرد برای جلوگيری از استبداد و 
آزادکردن کويت، کويتی که دربهترين حالت 

يک سلطان نشين است».
او ارزيابی می کند که «بسياری از آمريکائيان 
امپرياليستی  قدرتی  ما  که  ازاين  بيزارند 
١٨٩٨(زمان  از  اين  که  درحالی  هستيم، 

جنگ آمريکا ـ اسپانيا) حقيقت دارد».
او هشدارمی دهد که «اين ما هستيم ، و نه 
جنگ  ازطريق  خواهد  می  که  دشمنی،  هيچ 
ما را درکشاندن به جنگی دائمی فلج سازد، 
سال   ١٠٠ که  طور  آن  خودما  چه  چنان 
است مشغوليم تنور جنگ را شعله ور نگه 
نداريم». او کلماتی از لينکلن را يادآور می 
شود که «اگر نابودی سرنوشتمان باشد، ما 
خود ايجادکننده و پايان دهنده ی آن هستيم. 
به مثابه کشور انسانهای آزاد، ما يا پيوسته 
انتحاری  طريق  از  يا  و  بمانيم  زنده  بايد 

www.uruknet.info…«بميريم

اوباما، رئيس جمهورصلح، 
درجنگهائی شرکت می کند 
که کشورش آماده آنها نيست

اريک مارگوليس ـ ٨ فوريه ٢٠١٠ 

 ٣  .٨ ی  بودجه  درخواست  اوباما  باراک 
تجديدحيات  برای  دالررا  ميليارد  هزار 

اقتصاد آمريکا به کنگره فرستاد.
درواقع، اين تقويت کننده ديگری به مريضی 
است که معتاد به موادمخدرخطرناکی به نام 

قرضه است.
بسياری از امپراتوريها به خاطرمسائل مالی 
آخرين  تجاوز.  علت  به  تا  زانودرآمدند  به 
خريدن  با  که  بود  اتحادشوروی  امپراتوری 

تانکها خود را به ويرانی کشاند.
واشنگتون(اختالف  امسال  ی  بودجه  کسری 
به  ماليات)  از  ناشی  درآمد  و  مخارج  ميان 
دالر  هزارميليارد   ١ آور٦.  سرگيجه  رقم 
و  چين  از  آن  از  بزرگی  بخش  رسد.  می 
ژاپون به قرض گرفته می شود، که به آنها 
دالر  ميليارد  هزار   ١  .٥ آمريکا  اکنون  هم 

 ٢٥٠ حدود  قرضه  اين  بهره  بدهکاراست. 
ميليارد دالر می باشد.

با  هزارميليارددالر،  کردن  خرج  برای 
روزانه،  خرج  دالر  ميليون  يک  احتساب 
مدتی معادل از زمان استقرار امپراتوری رم 

٢٧٣٨ سال پبش تا به امروز الزم است.
کل بودجه ی اوباما برای بخش نظامی هزار 
ميليارددالراست.  ازجمله ٨٨٠ ميليارد دالر 
خرج پنتاگون. به آن بايد اضافه کرد برنامه 
کمک  ميليارددالر)؛   ٧٠ مخفی(حدود  های 
نظامی به مصر، اسرائيل و پاکستان؛ مخارج 
«کنتراتی»(سربازان  هزارنفرنظامی   ٢٢٥
سربازان  مخارج  و  کارکنان)؛  و  مزدور 
ميليارددالر(تقريبا   ٧٥ ی  اضافه  به  قديمی. 
بخش  برای  کانادا  ی  بودجه  کل  برابر   ٤
با  اطالعاتی  آژانس   ١٦ برای  نظامی) 

٢٠٠هزار کارمند.
عراق(هزارميليارد  و  درافغانستان  جنگ 
ميليارددالر   ٢٥٠ تا   ٢٠٠ امسال  تاکنون) 
وغيرمستقيم  مخفی  مخارج  بيشترازجمله 
خرج خواهدبرداشت. گسيل ٣٠٠٠٠ نيروی 
ديگرتوسط اوباما به افغانستان خرج اضافی 
٣٣ ميليارددالری که بيش از کل بودجه ی 

نظامی آلمان است، به بار می آورد.
اوبامای صاحب جايزه ی صلح، با مخارج 
دفاعی بودجه ی «رياضت کشانه»را افزايش 

می دهد.
درحالی که بی کاری به باالی ١٠٪ می رسد 
و اقتصاد دچار خون ريزی شده است، مخارج 
نظامی و جاسوسی مداوما افزايش می يابد. 
آمريکا درنيم کره ی غربی به مريضی می 
ماند که همانند امپراتوری عثمانی دچار فلج 

اقتصادی شده است.
پنتاگون امروز به اندازه ی نيمی از مخارج 
نظامی جهان را مصرف می کند. هم راه با 
مخارج   ٪٧٥ ژاپون  و  درناتو  اش  متحدين 

نظامی جهان رادارد.
مخارج   ٪١٠ تنها  مشترکا  روسيه  و  چين 
نظامی آمريکارا دربخش نظامی صرف می 

کنند.
٧٥٠ پايگاه نظامی آمريکا در ٥٠ کشور و با 
٢٥٥٠٠٠ نيروی خدماتی درخارج(١١٦٠٠٠ 
کره  و  درژاپون  حدود١٠٠٠٠٠  دراروپا، 

جنوبی) دارد.
مخارج نظامی ١٩٪ مخارج فدرال و حداقل 
درزمان  بلعد.  می  را  مالياتی  درآمد   ٪٤٤
افغانستان  و  درعراق  جنگ  بوش،  دولت 
از  بيش  آمريکائی  ی  خانواده  هر  برای 

٢٥٠٠٠ دالر تمام شد.
مخارج  پرداخت  با  اوباما  بوش،  همانند 
را  جديد  نسل  آمريکا  جنگهای  بيشتربرای 

دچار قرض می کند... 

اقتصاد  سالمت  خواستار  جدا  اوباما  اگر 
نظامی  مخارج  بايستی  می  او  بود،  آمريکا 
و  درعراق  جنگ  سريعا  آورده،  پائين  را 
افغانستان را پايان می داد و بانکهای عظيم 

الجثه را منحل می ساخت.

بازمانده ای از آشويتس: «اسرائيل 
همانند نازيها عمل می کند»

گرائم موررای و کريس وات : ٢٤ 
ژانويه ٢٠١٠ 

آشويتس  گان  بازمانده  آخرين  از  يکی 
حمله  اسکاتلند  در  اش  رانی  سخن  درآغاز 
درمورداشغال  اسرائيل  به  بسيارشديدی  ی 

فلسطين نمود.
دکترحاجو ماير ٨٦ ساله، که از زندانی بودن 
١٠ ماهه در اردوگاه مرگ نازی جان سالم 
به درُبرده بود درگشت وگذار ١٠ روزه اش 
در انگلستان و ايرلند، سه نوبت در اسکاتلند 
سخن رانی کرد. توضيحات وی باعث خشم 
گروههای البی سرسخت يهودی واقع شد که 
وی را به «ضديهود بودن» متهم نمودند که 
بازمانده  از  که  فردی  مثابه  به  موقعيتش  از 

گان آشويتس است سوء استفاده می کند.
دکتر ماير پنج شنبه دردادگاه شريف ادينبورگ 
صحبت کرد  که درآن ٥نفرمدافع فلسطينيان 
بااعتراض باعث قطع کنسرت درتاالر ملکه 
که  شدند  اورشليم  ارکسترچهارنفری  توسط 

متهم به بد رفتاری نژادی گرديدند.
فرارسيد،  صحبتش  نوبت  وقتی  ماير  دکتر 
گفت که در رفتار آلمانيها با يهوديان درجنگ 
دوم جهانی و برخورد زمان حال اسرائيليها 

با فلسطينيان تشابه وجود دارد.
فلسطينيان  اند  کوشيده  گفت: «اسرائيليها  او 
را غيرانسانی کنند، درست کاری که نازيها 
با من کردند. هيچ کس حق رفتارغيرانسانی 
با ديگری ندارد و کسانی که چنين می کنند 

خود انسان نيستند.
شايد اسرائيل خشن ترين کشورجهان نباشد... 
اما چيزی که من محققا می دانم اين است که 
اسرائيل قهرمان جهانی درادعاکردن به تمدن 

و فرهنگ می باشد».
دکتر ماير متولد سال ١٩٢٤ در بيلفيلد آلمان 
است. بعد ازنوامبر سال ١٩٣٨ او حق رفتن 
هلند  به  تنهائی  به  او  نداشت.  را  مدرسه  به 
سال  يک  بعداز   ،١٩٤٤ درسال  فرارکرد. 
و  دستگيرشد  گشتاپو  توسط  شدن،  مخفی 
درلهستان  آشويتس  اردوگاه  در  را  ماه   ١٠

گذراند.
او اکنون در هلند زنده گی می کند و 

صفحه ١٦رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران



صفحه ١٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
سه کتاب در مورد يهوديت،  هالوکاست 

و صهيونيسم نوشته است.
معنای  که  کند  می  تاکيد  ماير  دکتر 
است:  تغييرکرده  امروز  «ضديهودبودن» 
«درگذشته ضديهود به کسی اتالق می شد که 
بودند  يهودی  که  چون  متنفربود  يهوديان  از 
ضديهود  امروز  اما  داشتند.  يهودی  روح  و 

کسی است که يهوديان ازآن متنفرند».
صهيونيستی  ضد  ی  شبکه  گوی  سخن  يک 
است،  آن  عضو  ماير  دکتر  که  المللی  بين 
از  انتقاد  معادل  اسرائيل  از  انتقاد  گويد  می 

يهوديان نيست.
گی  بسته  هم  کارزار  رئيس  ناپير،  مايک 
که  تظاهرکننده   ٥ از  يکی  و  فلسطينيان  با 
منتظر دادگاه در ماه مارس می باشد، گفت: 
مدافع  من  که  هستند  خشنود  «فلسطينيان 

اهداف آنها می باشم.»
حاجو می داندکه اسرائيل تاريخ طوالنی سوء 
استفاده از رويداد غم انگيز هالوکاست دارد 
اصولی  انتقاد  برداشتن  منظورازميان  به  که 

از جناياتش، صورت می گيرد.
«به ويژه، بعد ازحمله به غزه، ديگر مردم اين 
ادعا را که هر انتقادی به اسرائيل ازموضع 

ضديهودبودن است را نمی پذيرند».
اتهامات دکتر ماير با عکس العمل شديد گروه 
طرف دار اسرائيل واقع شد که به وی «فرد 

مغضوب» لقب دادند....  

تکبر و نخوت قدرت صهيونيستی
استيو آمسل، صلح کويرـ

 ٢٨ فوريه٢٠١٠ 

صهيونيسم فحش نيست! به همين ساده گی. 
و  دهند  می  انجامش  بخواهند  هرچه  آنها 
نسبت به هرکسی که مايل باشند. هيچ کس 
غيريهودی  مناطق  به  رادرتجاوز  آنها  جلو 
درايجاد  حرکتی  کس  هيچ  است.  نگرفته 
به  که  کشوری  عليه  اقتصادی  تحريمهای 
است،  مقدس  بشريت  برای  که  هرچيزی 
حقوق  ی  اعالميه  ازجمله  و  زند  می  دست 
بشر، انجام نداده است. آنها هرگونه انتقادی 
صورت  ناپسندشان  ازکارهای  که  راهم 

گرفته، جوک تلقی کرده اند. 
تصويری درنامه های من به کرات آمده که 
آنهارا  اجبارا  چاپ  حق  قانون  براساس  من 
گی  ساده  تصويربه  اين  ام.  کرده  حذف 
هر  و  کودکان  برای  ناسالم  را  «صهيونيسم 
اين  من  نوشته  دراين  داند».  می  زنده  چيز 
جمله را آورده ام، اما اين غيرقانونی است. 
ولی اين پيام غدغن نيست! صهيونيسم ناسالم 

است! ما اين را بعد از گذشتن ٦٣ سال از 
گذشته  قرن  در  بارکشوری  خشونت  اشغال 
آموخته ايم. ما اکنون اين را می دانيم بعد از 
کشته شدن هزاران فلسطينی به نام «مبارزه 

با تروريسم»....
(نماينده  گلدستون  گزارش  بادرنظرگرفتن 
ی  ازحمله  بررسی  به  که  ملل  سازمان 
اسرائيل به غزه دردسامبر ٢٠٠٨ پرداخت ـ 
م.)؛ جلسه ی عمومی سازمان ملل روزجمعه 
پيشنهاد ليگ(جامعه) عرب درمورد اين که 
رئيس سازمان ملل بان کی ـ مون گزارشی 
و  فلسطينيان  مستقالنه  بررسی  روند  از 
اسرائيل در عمليات حمله به غزه بدهد، را 

مورد تصويب قرارداد.
گزارش  از  دفاع  قطعنامه  اين  خواست 
جنايات  به  را  اسرائيل  که  بود  گلدستون 
دائمی  عضو  سه  اما  کرد.  می  متهم  جنگی 
شورای امنيت ـ آمريکا، انگليس و فرانسه ـ 
مخالفت خود را با مطرح شدن اين گزارش 

در شورای امنيت اعالم کردند.
خوداين امر نشان می دهد که نه تنها کاری 
نيست  مايل  غرب  بلکه  نگرفت،  صورت 

کاری دراين مورد انجام شود.
عالوه بر صدماتی که بعداز ١٦سال بارديگر 
و با گرفتن قربانيان به طرزخشونت بار به 
مردم فلسطين واردشد، نخست وزير اسرائيل 
ی  برنامه  برای  قصددارد  که  کرد  اعالم 
بررسی مرده ريگ (يهوديان ـ م) و ازجمله 
گورهای کهن دست به کشتاربيشتری بزند. آيا 
قابل تحمل است که درآمريکا «انبارکتابهای 
معبدمقدس  به  تبديل  را  تگزاس»  درسی 

نمود؟...
تربيتی  و  تعليم  و  فرهنگی  بخش  يونسکو، 
سازمان ملل، نگرانی خود را ازقصد اسرائيل 
دراحيای بخش مذهبی درساحل غربی اعالم 

نمود.
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، گفت 
که قصددارد که مسجدابراهيم و تعدادديگری 
مرده  جزو  غربی  درساحل  را  قبيل  ازاين 
ريگ اسرائيل درآورد و ١٠٧ ميليون دالر 

هم برای اين کار درنظرگرفته است.
مردمان  ديگر  و  اعراب  خشم  تصميم  اين 
جهان رابرانگيخته است که اين عمليات را 

مغاير قوانين بين الملی می دانند...

«غصب سرزمين مقدس»
درلندن  حماس  نماينده  حمدان،  ...اوسامه 
با  «درارتباط  گفت:  الجزيره  تلويزيون  به 
دين، برنامه اسرائيل عبارت است از تغيير 
مراکزدينی اسالمی به يهودی به طريقی که 

اسرائيل تبديل به کشوری يهودی بشود.»
توسط   ١٩٩٤ درسال  که  کشتاری  «بعداز 

گولدشتين  باروخ  اسرائيلی  تروريست 
به  را  مسجد  آنها  گرفت،  صورت  درمسجد 
دو بخش اسرائيلی و فلسطينی تقسيم کردند. 
امروز، آنها می خواهند کل مسجد را تصاحب 

کنند. پس برنامه ای برای اين کاردارند.»

خشونت
بعداز اعالم برنامه مرد ريگ توسط نتانياهو 
درگيريها  يافت.  افزايش  خشونت  درهبرون 
درجمعه ادامه پيداکرد و نيروهای اسرائيلی 
با گلوله های اشک آور با تظاهرکننده گان 

روبه رو شدند.
* * *

اسرائيل  صهيونيستی  دولت  نخوت  اين 
رئيس  معاون  بايدن  جو  اخير  درديدار  را 
به  توان  می  آمريکاازاسرائيل  جمهور 
طرفين  که  درزمانی  کرد.  مشاهده  تمامی 
توافق کردند که خانه سازی در بخش عربی 
اورشليم برای شروع مذاکره با فلسطينيان 
را صهيونيستها متوقف کنند، و پس از اين 
واردمذاکره  فلسطينيان  با  بايدن  جو  توافق 
اعالم  اسرائيل  دولت  اثنا  درهمين  اما  شد. 
کرد که دست به ساختن ٦٤٠ دستگاه خانه 
ی جديد درآن منطقه خواهد زد که حيرت 
وزير  امانخست  برانگيخت.  را  جهانيان 
اسرائيل درکمال خون سردی اعالم کرد که 
قرارنبود اين برنامه زودتر اعالم شود. آيا 
از اين بيشتر می توان همه را درمناسبات 

بين المللی به بازی گرفت؟

از سايت تلويزيون 
آزمايشی رنجبران

ديدن کنيد و برنامه 
های اينترنتی آن را  

مشاهده کنيد!

http://teleranjbaran.
/wordpress.com
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درس ُپست الکترونيکی نشريه رنجبر :                     

ranjbar@ranjbaran.org
آدرس ُپست الکترونيکی حزب رنجبران ايران :                     

ranjbaran@ranjbaran.org
آدرس ُغرفه حزب در اينترنت:      

        WWW.ranjbaran.org

  آدرس ُپستی حزب رنجبران ايران:
Ranjbar    
  P.O.Box 5910         
Washigton DC
20016
U.S.A

رويزيونيسم ُپست مدرن، اخالل گرعمده!

امپرياليسم و جنگ !
صفحه ١٨رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

بورژوازی خود را درجنگی دائمی درگيرمی 
آن  با  سپس،  آريستوکراسی  با  مقدمتا  کند. 
اش  منافع  که  بورژوازی  خود  از  بخشهائی 
دررشدصنعت با آن  آشتی ناپذير می شود؛ 
ديگر. کشورهای  بورژوازی  با  هميشه  و 
(مارکس و انگلسـ  مانيفست حزب کمونيست 

ـ فصل بورژوازی و پرولتاريا) 
عده  دردست  که  مالی  سرمايه  عظيم  ميزان 
ی معدودی متمرکز شده و شبکه انبوهی از 
مناسبات و ارتباطات بوجودآورده و دامنه ی 
تصوری  غيرقابل  وسعت  باچنان  شبکه  اين 
سرمايه  ی  توده  تنها  نه  که  يافته  گسترش 

داران  و صاحبکاران متوسط و کوچک بلکه 
خرده پاترين آنها را نيز تابع سرمايه ی مالی 
نموده است، از يک طرف و مبارزه ی حاد 
فينانسيست  دولتی  و  ملی  باسايرگروههای 
ها برسرتقسيم جهان و سيادت برکشورهای 
ديگرـ ازطرف ديگر ـ موجب شده است که 
تمام طبقات دارا يکجابسوی امپرياليسم روی 
دورنمای  "همگانی"به  مجذوبيت  آورشوند. 
رنگ  و  ازآن  وار  ديوانه  دفاع  امپرياليسم، 
آميزی آن با تمام وسايل ممکنه ـ چنين است 
صفت مشخصه ی دوران حاضر. ايدئولوژی 
نفوذ  نيز  کارگر  ی  درطبقه  امپرياليستی 

از  است  عبارت  امپرياليسم   ... نمايد.  می 
که  انحصارهائی  و  مالی  ی  عصرسرمايه 
درهمه جا با کوششهائی توام است که هدف 
آن آزادی نبوده، بلکه احراز سيادت می باشد. 
نتيجه ی آن تمايالت دراينجا هم عبارت است 
از بسط ارتجاع درهمه ی جهات علی رغم 
وجود هرگونه ی نظام سياسی  نيز منتهای 
حدت تضادها، ستمگری ملی و کوشش برای 
به  امپرياليسم  ـ  ديگران(لنين  اراضی  الحاق 
ـ  داری  سرمايه  ی  مرحله  باالترين  مثابه 

بخش ٩ ـ انتقاد از امپرياليسم)
در  بورژوازی  ماهيت  از  بنديها  جمع  اين 

اگر درنيمه ی دوم قرن گذشته جنبش جهانی 
کمونيستی درمقابل خطر رويزيونيسم مدرن 
از  دربسياری  و  شوروی  در  درقدرت 
هشياری  ازخود  جهان  کمونيستی  احزاب 
نشان داد و مبارزه ی ايده ئولوژيک سختی 
را با رويزيونيستهای مدرن درراس احزاب 
کمونيست به سرکرده گی خروشچف و امثالهم 
درشوروی و سپس دن سيائو پين درچين پيش 
برد و تا حدودی حساسيت نسبت به اين خطر 
احزاب  به  کمونيستی  احزاب  ی  دراستحاله 
بورژوائی به وجودآورد، اما اين رويزيونيسم 
که دراشکال جديدی همان تحريفاتی را مطرح 

می ساخت که رويزيونيسم کهن انترناسيونال 
کمونيسم  انقالبی  نظرات  از  درعدول  دوم 
علمی و جهت سازش طبقاتی با بورژوازی 
از  ديگری  بخش  توانست  بود،  کشيده  پيش 
جنبش کارگری را ، پس از  ضربات احزاب 
به  دوم  انترناسيونال  دموکرات  سوسيال 
ی  زائده  به  کارگر،  ی  طبقه  انقالبی  جنبش 
بورژوازی تبديل نمايد و صف کارگری را 

به تفرقه ی بيشتر بکشاند. 
با  انقالبی  کمونيستهای  ی  مبارزه 
نفوذ  علت  به  مدرن،  رويزيونيستهای 
شوروی  رويزيونيست  حزب  اعتبار  و 

نتوانست  جهان،  کمونيست  احزاب  درميان 
مدرن  رويزيونيستی  تحريفات  طردکامل  به 
منجرشود. ابعاد اين افشاگريها محدودماند و 
پس از آن که درجدال ايده ئولوژيک سختی 
و  چين  کمونيست  حزب  درون  در  ويژه  به 
غلبه ی رويزيونيستهای چينی در ربع آخر 
مواضع  از  حزب  اين  عدول  و  گذشته  قرن 
اصولی کمونيستی و گرويدن به رويزيونيسم 
جنبش  بورژوازی،  با  طبقاتی  سازش  و 
جهانی کمونيستی دچار بزرگ ترين تفرقه و 

تشتت نظری و سازمانی گرديد.
رويزيونيستهای  برای  زمينه  ترتيب  بدين 

١ – بينادگرائی اسالمی ماهيتا و حتی خصلتا 
با بنيادگرائی های ديگر اديان چندان تفاوتی 
ندارد . جنبش های متعلق به اسالم بنيادگرا 
نيز مثل ديگر جنبش های بنيادگرا در جهان 
مذهبی)  و  دينی  (نه  سياسی  مشخص  هدف 
قدرت  تسخير  از  غير  چيزی  آن  و  دارند 
سياسی نيست . ملبس شدن اين جنبش ها به 
کسوت اسالمی به روشنی يک فرصت طلبی 

سياسی است . 

٢ – انديشه ها و آزمون های اسالم بنيادگرا 
عمدتا  که  محور  اروپا  شناسان  شرق  توسط 
بويژه  کهن  استعمارگر  نيروهای  مدافعين 
انگلستان بودند ، تعبيه و تنظيم گشته و در 
اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم توسط 
عربستان)  جزيره  شبه  (در  ها  عبدالوهاب 
و مودودی ها (در شبه قاره هند) ترويج و 
گسترش يافته اند . اسالم بنيادگرا تالش می 
کند که ثابت نمايد که مسلمانان جهان فقط در 

تحت حاکميت دولت اسالمی می توانند زندگی 
کنند زيرا آنها قادر نيستند جدائی دولت را از 
دين و مذهب درک کرده و پذيرا باشند. شرق 
شناسان اروپا محورو حاميان بومی آنها به 
می  فراموش  را  تاريخی  واقعيت  اين  آسانی 
اروپائی  کشورهای  ساکن  مسيحيان  که  کنند 
نيز تا قرن سيزده ميالدی دارای چنين ديد و 

انديشه درباره مسيحيت بودند.
ديگر  مثل  نيز  بنيادگرا  اسالمی   –  ٣


